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Po Bečvě opět budou plout dračí lodě
Přerovem se letos znovu rozezní
zvuky bubnů a jeho oblohu roz-
září dračí plameny. Moravian
Dragons pořádají ve dnech 3. až
4. června druhý ročník festivalu
dračích lodí. Diváci a účastníci
loňské dračí slavnosti jistě vědí,
že se mají nač těšit.

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 7. ãervna 2006
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

Upozornûní
Dnem 30. ãervna konãí splatnost po-
platku za komunální odpad, kter˘ ãi-
ní pro obãana Pfierova ãástku ve v˘‰i
467 Kã. Pokud nebude dodrÏen˘ ter-
mín splatnosti, pfiistoupí úfiad k vydá-
vání platebních v˘mûrÛ, v krajním pfií-
padû vydá pfiíkaz k exekuci majetku.pokračování na straně 2

Rozhovor s Miroslavem
Sekerou, držitelem Ceny města
Přerova strana 5

„Oproti minulému roku se akce
pfiesouvá do areálu velké Laguny, coÏ
nespornû je‰tû zv˘‰í diváckou atrak-
tivitu jiÏ tak napínav˘ch soubojÛ. Zá-
polení pádlujících sportovcÛ bude
moÏno pfiehlédnout z mnoha rÛz-
n˘ch míst a v‰udypfiítomná zeleÀ zá-
vodníkÛm i pfiihlíÏejícím poskytne
azyl pfied dotírajícími sluneãními pa-
prsky ãi vûtrem a umoÏní jim v klidu

Prvním letním měsícem vyvrcholí oslavy 750 let založení
města. Ve dnech 23. až 25. června budete mít nejspíš ne-
opakovatelnou příležitost vrátit se o několik století zpět
do české historie, do období vrcholné gotiky. Město totiž
navštíví Přemysl Otakar II. se svým královským průvodem.

Hlavní oslavy probûhnou, jak ji-
nak, na Horním námûstí, které se
v tyto dny promûní ve stfiedovûké
mûsto. 

„Vûfiíme, Ïe svûdky udûlení mûst-
sk˘ch práv, rytífisk˘ch turnajÛ a stfie-
dovûkého jarmarku nebudou jen na-
‰i spoluobãané a rodáci. Pfii této pfií-
leÏitosti jsme pozvali do Pfierova pre-
zidenta âR Václava Klause, pfiedsta-

vitele obou komor Parlamentu, po-
slance, senátory, hejtmana Olo-
mouckého kraje Ivana Kosatíka, sta-
rosty okolních mûst i delegace part-
nersk˘ch mûst z Bardejova, Cuijku,
Ozimku a Ivano-Frankivsku. Potû‰i-
lo nás, Ïe zá‰titu nad Pfiemyslovsk˘-
mi slavnostmi pfievzal ministr pro
místní rozvoj Radko Martínek“, uve-
dl starosta mûsta Jindfiich Valouch.

Podrobn˘ program pfiemyslov-
sk˘ch slavností, jejichÏ zaji‰tûním je
povûfiena Agentura pro obnovu
a uchování historick˘ch tradic Ar-
mentum z Hradce Králové, najdete
na barevné dvoustranû 8–9. Zde rov-
nûÏ si mÛÏete vybrat i z dal‰ích ak-
cí, které pfii této pfiíleÏitosti zajisti-
lo mûsto nebo se na nich organizaã-
nû podílí. Šaf
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odpoãívat mezi závody“, zdÛraznil
klady nového prostfiedí závodÛ jeden
z jejich pofiadatelÛ a zároveÀ závod-
níkÛ Jakub Grmela.

„Do prvního roãníku se zapojilo
celkem 34 posádek ãítajích více neÏ
700 aktivních úãastníkÛ. Amatéfii si
zazávodili o Pohár firem, Pohár sta-
rosty mûsta Pfierova a ti nejmlad‰í
o ·kolsk˘ pohár. Vítûzství obhajují
LCS International, Rowers a SP· Ho-
le‰ov. Letos je pfiislíbena je‰tû hoj-
nûj‰í úãast a závodí se opût ve v‰ech
zmiÀovan˘ch kategoriích. Navíc je
vypsána kategorie Závod o nejlep‰í
draãice“, seznámil s novinkami le-
to‰ních závodÛ draãích lodí Jakub
Grmela. „Stejnû jako vloni se pak na
Lagunû pfiedstaví i posádky soutûÏící
o body do âeského poháru vãetnû je-
ho vítûzÛ z Nymburku, ktefií budou

chtít korunním princÛm z Pfierova
oplatit loÀskou poráÏku. Oba kluby
se prosadily i v nabité mezinárodní
konkurenci a odvezly si titul Evrop-
sk˘ch mistrÛ z ME posádek 2005
v Berlínû. Do Pfierova se chystají
i dal‰í osobnosti kanoistického spor-
tu vãetnû Petra Procházky, nûkolika-
násobného mistra svûta a Evropy
v rychlostní kanoistice i na draãí lo-
di, kter˘ se ujal funkce reprezentaã-
ního trenéra ãesk˘ch dragonÛ a i na
Lagunû bude vybírat adepty na re-
prezentaãní dres“, vyjmenoval nej-
vût‰í „taháky“ Jakub Grmela.

Nejen obyvatelé na‰eho mûsta
a regionu, ale i jeho náv‰tûvníci bu-
dou mít pfiíleÏitost na vlastní oãi
spatfiit napínavé souboje i tûch nej-
lep‰ích dragonÛ, ve kter˘ch se musí
poãítat i s domácí posádkou Moravi-
an Dragons. Šaf

„JiÏ samotn˘ název v˘stavy a jeho
oborové ãlenûní na dÛm, byt, dílnu
a zahradu napovídá, Ïe náv‰tûvníci
budou moci zhlédnout zajímavou na-
bídku stavebních materiálÛ a techno-
logií, venkovních dlaÏeb, zdících ma-
teriálÛ, oken a dvefií, zateplování, sa-
nace a hydroizolace, stfie‰ních systé-
mÛ, stavební chemie, plastÛ pro sta-

vebnictví, zkrátka v‰e, co se t˘ká by-
tu, domu a jeho vybavení, které slou-
Ïí ke zpfiíjemnûní komfortu bydlení.
Pro nároãnûj‰í je pfiipravena nabídka
specifiãtûj‰ích záleÏitostí, mezi které
patfií napfiíklad ãistiãky odpadních
vod, plynové kotle, centrální vysávání
a dal‰í. Samozfiejmostí bude také vy-
bavení interiérÛ, nabídka sedacího ná-
bytku a bytov˘ch doplÀkÛ, kuchyÀ-
sk˘ch linek i dal‰ího vybavení. Fi-
nanãní otázky kolem stavby nebo re-
konstrukce budou moci zájemci kon-

zultovat ihned na místû u nûkolika fi-
nanãních poradcÛ. Mnohé firmy pfii-
pravily také pro náv‰tûvníky v˘stavní
slevy umoÏÀující v˘hodn˘ nákup“, in-
formovala jedna z organizátorek v˘-
stavy Ing. Veronika Hasalová. 

Souãástí v˘stavy je doprovodn˘
program, kter˘ probíhá po celé tfii
dny. Dûti zde najdou rÛzné sportov-

ní atrakce. Dospûlí i malí náv‰tûvní-
ci si budou moci vyzkou‰et svoji
zruãnost u hrnãífiského kruhu nebo
dfievofiezbu, a to pod odborn˘m ve-
dením uãitelÛ.

V pátek a sobotu bude otevfieno od
9 do 18 hodin, v poslední den nedû-
li do 17. hodiny. Tento ãervnov˘ ví-
kend slibuje pfierovské vefiejnosti
moÏnost spojení pfiíjemného s uÏi-
teãn˘m, atraktivní zábavy a v˘hod-
ného nákupu. Vstup na v˘stavu je
zdarma. Šaf

pokračování ze strany 1
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Výstavní slevy umožní výhodný nákup ilustrační foto

Po Bečvě opět budou plout dračí lodě Postav dům, zařiď byt
V Pfierovû se uskuteãní prodejní a prezentaãní v˘stava 

Prostory zimního stadionu v Přerově se od pátku 9. do neděle 11.
června promění ve výstaviště. Uvítají již po deváté tradiční pro-
dejní a prezentační výstavu stavebnictví a bytového vybavení Po-
stav dům, zařiď byt.

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
4. 6. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

11. 6. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192
18. 6. Lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956
25. 6. Lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987
V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: lékárna U Kostela, 
lékárna U nádraÏí, lékárna Komenského, lékárna ALFA

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v ãervnu – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

První kurz zaãal 9. kvûtna a dal‰í
devítidenní kurz se uskuteãní v ter-
mínu od 13. do 29. ãervna, vÏdy
v úter˘, stfiedu a ãtvrtek od 8 do 15
hodin. Místo realizace bude upfies-
nûno zájemcÛm o kurz. Kurz je ur-
ãen nezamûstnan˘m, ale i lidem

ohroÏen˘m nezamûstnaností (napfií-
klad Ïeny na rodiãovské dovolené, za-
mûstnanci), ktefií jsou v evidenci úfia-
du práce jako zájemci o zamûstnání.

Úãastníci kurzu získají základní
pfiehled o aktuální úpravû v Ïivno-
stenském zákonu, obchodním záko-

níku, zákoníku práce, dani z pfiíjmÛ,
DPH, daÀové evidenci, úãetnictví, dÛ-
chodovém, nemocenském a zdravot-
ním poji‰tûní. Seznámí se také s moÏ-
nostmi získat finanãní prostfiedky
z programÛ financovan˘ch ze státní-
ho rozpoãtu a fondÛ EU. V rámci to-
hoto kurzu mohou úãastníci vyuÏít
i individuální poradenství Hospodáfi-
ské komory okresu Pfierov k jednotli-
v˘m tématÛm. Absolventi kurzu v‰ak
nemusí zaãít s podnikáním, neboÈ to
není podmínkou kurzu.

Tento kurz je urãen pouze neza-
mûstnan˘m, a to pfiedev‰ím mlad˘m
lidem do 25 let let, absolventÛm V·

do 30 let, Ïenám po matefiské, re-
spektive rodiãovské dovolené a lidem
ve vûku nad 45 let, kter˘m má umoÏ-
nit pfiístup k aktuálním informacím
z jejich oboru. Nejedná se o rekvali-
fikaãní kurz zabezpeãovan˘ úfiadem
práce. 

Zájemci o kurz se mohou hlásit
na Hospodáfiské komofie, Andrea
Kubáãková, tel. 581 210 205 nebo
v CpKP stfiední Morava, Jitka Krabi-
cová, tel. 777 793 717. 

Kurz je realizován v rámci projek-
tu Pomoc druhému nebo pomoc so-
bû?: dobrovolnick˘ program pro ne-
zamûstnané.

Hospodářská komora okresu Přerov společně s Centrem pro ko-
munitní práci střední Morava připravili kurz o podnikání, díky kte-
rému získáte základní znalosti potřebné pro založení vlastního pod-
nikání nebo informace nezbytné k prohloubení vaší kvalifikace.
Odborníci z hospodářské komory vás seznámí se současnou práv-
ní úpravou v oblasti daní, účetnictví a pojištění. Přiblíží vám mož-
nosti získat finanční prostředky od státu nebo z fondů EU a před-
staví vám také činnost organizací působících v oblasti podpory
malého a středního podnikání.

Evropská unie pomáhá řešit vysokou 
nezaměstanost na Přerovsku
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Rada města Přerova

Krátce z jednání radních
dne 3. května
❖ Schválili roz‰ífiení a zmûny rámcového progra-

mu oslav následovnû:
a) Zafiazení koncertu houslisty Marka Baloka,

pofiádaného ve spolupráci s Gymnáziem Ja-
kuba ·kody v rámci projektu Jin˘ pohled, vã.
ãástky ve v˘‰i 25 tis. Kã.

b) Posílení finanãní spoluúãasti mûsta Pfierova
pfii realizaci 7. roãníku projektu Mosty 2006,
realizovaného Nadaãním fondem Genáãek, J.
JabÛrkové 1, 779 74 Olomouc o 70 tis. Kã.

c) Zafiazení ãástky ve v˘‰i 10 tis. Kã na realizaci
akcí, pofiádan˘ch Komisí pro místní ãást Lo-
vû‰ice pro obãany, zejména dûti a seniory
v místní ãásti do rozpoãtu oslav.

d) Zafiazení ãástky ve v˘‰i 13,9 tis. Kã na zabez-
peãení vystoupení ÏákyÀ ZU· B. Kozánka, za-
fiazeného do programu oslav.

e) Zafiazení slavnostního koncertu pofiádaného
Stfiední odbornou ‰kolou a Stfiedním odbor-
n˘m uãili‰tûm Pfierov, ·ífiava 7, vã. finanãní
podpory ve v˘‰i 35 tis. Kã. 

❖ Neschválili: 
a) Zafiazení 1. roãníku Miss Roma, pfiipravova-

ného Obãansk˘m sdruÏením Romale, Huso-
va 9, Pfierov do rámcového programu oslav,
ani jeho finanãní podporu.

b) Finanãní podporu II. roãníku pfierovského fes-
tivalu draãích lodí Pfierov 2006, pofiádaného
sportovním klubem MORAVIAN DRAGONS,
obãanské sdruÏení, Svornosti 2, Pfierov. 

c) Posílení finanãní podpory gotické bitvy, pfii-
pravované Markus M v rámci oslav.

❖ Vyhlásili fotografickou soutûÏ „Pfierov v hledáã-
ku fotoamatérÛ“.

❖ Schválili návrh pamûtní desky a technické in-
formace parní lokomotivy 310.0102 a sluÏební-
ho vozu pro nákladní vlaky na rekonstruované
prostranství ul. Husova k novû umístûné „Pfie-
rovské miniÏeleznici“.

❖ Schválili posílení finanãních prostfiedkÛ Tech-
nick˘m sluÏbám mûsta Pfierova na opravy
a údrÏbu místních komunikací dle skuteãnû vy-
naloÏen˘ch nákladÛ nad rámec bûÏné údrÏby
o ãástku 2 020 tis. Kã.

❖ Pfiidûlili vefiejnou zakázku na realizaci staveb-
ních úprav v rámci stavby Regenerace Pfied-

mostí – Hranická spoleãnosti SKANSKA DS a.s.,
za nabídkovou cenu 7.800.000 Kã bez DPH.

❖ Pfiidûlili vefiejnou zakázku na realizaci staveb-
ních úpravy okruÏní kfiiÏovatky nábfi. PFB-ul.Ja-
teãní, Pfierov, parkovi‰tû Blahoslavova spoleã-
nosti STRABAG a.s., za nabídkovou cenu
6.116.016 Kã bez DPH.

❖ Pfiidûlili vefiejnou zakázku na realizaci cyklos-
tezky kolem Michalova v Pfierovû spoleãnosti
SISKO spol. s r.o., za nabídkovou cenu
3.717.174 Kã bez DPH.

Krátce z jednání radních
dne 18. května
❖ Schválili umístûní modelu mûsta Pfierova na ná-

mûstí T. G. Masaryka pfied historickou radnicí
na ose hlavního vstupu. Polohu umístûní díla
vybral a doporuãil autor díla akad.sochafi André
Vícha spolu s architekty Petrem a Jarmilou
Braunerov˘mi.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 17.000 Kã
a uzavfiení smlouvy o poskytnutí této dotace me-
zi mûstem Pfierov a subjektem Vûra Lakomá, na
zaji‰tûní autobusové dopravy na Mistrovství âes-
ké republiky v taneãních formacích dance che-
er, které se koná 20. 5. 2006 v Praze.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 10.000 Kã
a uzavfiení smlouvy o poskytnutí této dotace me-
zi mûstem Pfierov a subjektem Hudební sdru-
Ïení CODEX, Pfierov, na zaji‰tûní CD skupiny
CODEX a pouÏití znaku mûsta Pfierova na oba-
lu CD.

❖ Povolili pro ‰kolní rok 2006/2007 v matefisk˘ch
‰kolách zfiízen˘ch mûstem Pfierovem v˘jimku
z maximálního poãtu dûtí ve tfiídû. Jednotlivé
tfiídy matefisk˘ch ‰kol se mohou naplÀovat do
poãtu 25 dûtí, kromû:
• Matefiské ‰koly Pfierov-âekynû, JabloÀová 4,

kde se mÛÏe tfiída naplnit do poãtu 28 dûtí,
• Matefiské ‰koly Pfierov-Újezdec, Hlavní 61, pfiís-

pûvkové organizace, kde se mÛÏe tfiída v míst-
ní ãásti Újezdec naplnit do poãtu 28 dûtí,

• Matefiské ‰koly Pfierov, Kratochvílova 19, kde
se mohou tfiídy (mimo tfiídu pro dûti se speci-
álními vzdûlávacími potfiebami) naplÀovat do
poãtu 26 dûtí 

• Základní ‰koly a Matefiské ‰koly Pfierov - Pfied-
mostí, Pod skalkou 11, kde se mohou tfiídy na-
plÀovat do poãtu 26 dûtí

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 7. ãervna 2006 
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu
Na zasedání Zastupitelstva mûsta Pfiero-

va budou slavnostnû pfiedána ocenûní Pod-
nikatel mûsta Pfierova roku 2005, kter˘m
chtûjí radní vyjádfiit sounáleÏitost mûsta
Pfierova s podnikatelsk˘mi subjekty, jeÏ zde
pÛsobí. Vyhlá‰ení Podnikatele mûsta Pfie-
rova roku 2005 je morálním ocenûním ús-
pûchu místních firem a není spojen s fi-
nanãní odmûnou.

RovnûÏ ceny a ãestná uznání získají au-
tofii a majitelé ocenûn˘ch fasád v soutûÏi
Fasáda roku 2005.

VáÏení obãané místních ãástí
Pfierov-Penãice a âekynû!

Dovoluji si Vás
informovat o dal-
‰ím postupu mûs-
ta k realizaci in-
vestiãní akce vybu-
dování vodovodu
v Pfierovû – Penãi-
cích a âekyni.

Na poãátku roku 2006 byla reali-
zována dle zákona ã. 40/2004 vefiej-

ná zakázka na provedení stavby Vo-
dovod Pfierov – Penãice, âekynû. Ra-
da mûsta Pfierova na své schÛzi dne
22. 3. 2006 vybrala spoleãnost INSTA
OLOMOUC s. r. o.

Pfiedmûtem díla je vodovod Pen-
ãice, kter˘ tvofií pfiívodní fiád, roz-
vodné fiády délky 3722 metrÛ, vodo-
vodní ‰achty a vodovodní pfiivadûã
Penãice – âekynû. Celkem 370 met-
rÛ fiádÛ je navrÏeno bezv˘kopovou
technologií. Spoleãnû s budováním

rozvodn˘ch fiádÛ se poãítá se stavbou
90 kusÛ domovních pfiípojek.

Vodovod âekynû tvofií rozvodné
fiády v délce 6091 metrÛ a jsou ve-
deny pfieváÏnû mimo státní komu-
nikace v zeleném pásu a podél
místních cest. Na dvou úsecích bu-
de pouÏita bezv˘kopová technolo-
gie. V místní ãásti bude 29 se-
kvenãních uzávûrÛ a 30 hydrantÛ
a poãítá se s napojením 220 do-
movních pfiípojek.

Cena stavby dle smlouvy o dílo ãi-
ní 28 310 130 Kã. Dílo bude realizo-
váno v termínu od 23. kvûtna 2006
do 15. fiíjna 2006. Pfied zahájením
prací budeme obãany na vefiejné
schÛzi konané v tûchto místních ãás-
tech konkrétnû informovat o moÏ-
nosti napojení na nov˘ vodovod.

Vûfiím, váÏení obãané, Ïe se nám
podafií uskuteãnit celou akci ke v‰e-
obecné spokojenosti.

Ing. Jiří Lajtoch, místostarosta

Místostarosta Ing. Jiří Lajtoch plní přijatou osobní odpovědnost 
nad investiční akcí Vodovod Přerov-Penčice, Čekyně

❖ Souhlasili s poskytnutím finanãních prostfied-
kÛ Technick˘m sluÏbám mûsta Pfierova na opra-
vu hájenky Svrãov v poÏadovaném rozsahu
oprav do v˘‰e 600.000 Kã.

❖ Vzali na vûdomí informace ve vûci zaloÏení or-
ganizace cestovního ruchu pro turistick˘ regi-
on Stfiední Morava – Haná, pfiipravovaném
v rámci Projektu organizace cestovního ruchu
(destinaãního managementu) Olomouckého
kraje, schváleného dne 12.12.2005 Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje a ukládá Kanceláfii
starosty po zaloÏení organizace pfiedloÏit návrh
na vstup mûsta Pfierova k projednání v orgánech
mûsta.

❖ Vzali na vûdomí informaci o koneãném umístû-
ní sochy darované obãany mûsta Cuijk k v˘roãí
750 let mûsta Pfierova v parku Michalovû.

Přerovské listy na internetu
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ najdete na ad-
rese www.mu-prerov.cz. Pfierovské listy jsou zde
umístûny ve formátu PDF. Soubory lze otevfiít pfií-
mo nebo je mÛÏete uloÏit do svého poãítaãe. Pro
kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít
také e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.
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Mûsto v minul˘ch dvou letech zrealizovalo jiÏ
dvû etapy regenerace svého nejvût‰ího sídli‰tû
v Pfierovû-Pfiedmostí, ve kterém Ïije témûfi dese-
tina v‰ech obyvatel Pfierova. Obãané této lokality
se doãkají i v leto‰ním roce dal‰ích úprav, které
zv˘‰í kvalitu jejich Ïivota v nûm.

„Dokonãeny jsou jiÏ ãtyfii dílãí akce Programu
regenerace panelového sídli‰tû Pfierov II-Pfied-
mostí, které pfii‰ly na necel˘ch 18 milionÛ korun,
z nichÏ témûfi 11 milionÛ korun poskytlo Minis-

terstvo pro místní rozvoj. V obytném území pane-
lov˘ch domÛ Hranická 2–12 byla dvû nevybavená
hfii‰tû ve „dvorním traktu“ pfiebudována na men-
‰í hfii‰tû pro míãové hry. Vzniklo hfii‰tû pro nej-
men‰í s houpaãkami, hopsadly, skluzavkou, pís-
kovi‰tûm a laveãkami. V‰e je propojeno vycházko-
v˘m chodníkem a doplnûno ãtyfimi plastikami tr-
paslíkÛ. Pfied vchody do panelového domu byly vy-
budovány pfiedzahrádky. Park u bludného balvanu
byl upraven˘ v místech neudrÏované ãásti zahra-
dy M· Matefiídou‰ka ve stylu pravûkého sídla s pís-
kovi‰tûm, hopsadlem, kolotoãem, houpaãkou, pfií-
rodní tûlocviãnou s pfiekáÏkovou dráhou a roz-
hlednou. Pro motorizované obyvatele panelového
domu Hranická 25, 27 vzniklo devatenáct parko-
vacích míst. V loÀském roce v lokalitû Centrum
bylo postaveno men‰í námûstíãko trojúhelníkové-
ho tvaru s pergolou a sloupem s vitrínami a hodi-
nami. Upraveno bylo celé okolí domu obchodu
a sluÏeb Skalka a pfied kostelem a farou, kde byla

vytvofiena z kamenné mozaiky napodobenina his-
torické peãeti Pfiedmostí. Dále bylo pfiebudováno
parkovi‰tû s deseti stáními a ohrazené stanovi‰tû
odpadov˘ch kontejnerÛ. V‰echny tyto úpravy byly
doplnûny mûstsk˘m mobiliáfiem, vefiejn˘m osvût-
lením a sadov˘mi úpravami“, zrekapituloval dosa-
vadní úpravy sídli‰tû v rámci jeho regenerace Ing.
Franti‰ek Zlámal z odboru rozvoje.

„V leto‰ním roce budou úpravy sídli‰tû v Pfied-
mostí pokraãovat v dolní ãásti ulice Hranické. Plá-

nuje se dobudování pfií-
stupov˘ch chodníkÛ smû-
rem k centru realizované-
mu v loÀském roce
a stavba ãásti cyklostezky.
Chodník i cyklostezka bu-
de plynule navazovat na
chodník s cyklostezkou
vybudovan˘ v loÀském
roce v rámci svûtelné kfii-
Ïovatky za podjezdem
pod tratí. Chodník bude
napojen na pfiístup k ná-
mûstíãku, kdeÏto cyklos-
tezka „esíãkem“ za auto-
busovou zastávkou obje-
de jiÏ vysazenou fiadu
stromÛ podél námûstíãka
a za ní spoleãnû s chodní-
kem bude prozatímnû

ukonãena za kfiiÏovatkou s ulicí Prostûjovskou. Po-
kraãování cyklostezky bude pfiedmûtem úprav v dal-
‰ích letech. Dále budou letos provedeny úpravy ko-
munikace v této ãásti ulice. Budou spoãívat v zúÏe-
ní vozovky a zv˘‰ené plo‰e kfiiÏovatky s ulicí Pro-
stûjovskou, pfiispûjí ke zklidnûní a zpomalení auto-
mobilové dopravy a zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ, je-
jichÏ koncentrace právû v této lokalitû je nejvy‰‰í.
V neposlední fiadû bude vybudováno 40 parkovacích
míst jako kolmá stání podél jihov˘chodní strany ko-
munikace“, popsal pfiipravované akce tfietí etapy
Franti‰ek Zlámal. Jak dále sdûlil, její celkové ná-
klady pfiijdou na 7 milionÛ korun. I v leto‰ním ro-
ce odbor rozvoje podal Ïádost o dotaci ve v˘‰i 5 mi-
lionÛ korun na Ministerstvo pro místní rozvoj. Ob-
drÏeli jsme pfiíslib na ãástku 4 milionÛ korun, coÏ
je maximum, které toto ministerstvo v leto‰ním ro-
ce poskytlo v rámci programu regenerace panelo-
v˘ch sídli‰È. Dodavatelem stavby byla vybrána spo-
leãnost SKANSKA DS a.s. Šaf

Regenerace sídliště v Předmostí pokračuje

Z „Pfierovsk˘ch aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

Modernizace tepla
Od poloviny dubna 2006 probíhají práce na re-

konstrukci energetick˘ch tepeln˘ch rozvodÛ mûs-
ta Pfierova. Stávající kanálov˘ ãtyfitrubkov˘ systém
rozvodÛ tepla a teplé uÏitkové vody akciová spo-
leãnost Teplo Pfierov nahrazuje moderním bezka-
nálovû veden˘m pfiedizolovan˘m potrubím. V ob-
jektech odbûratelÛ zru‰í parní v˘mûníkové stani-
ce a nahradí je objektov˘mi pfiedávacími stanice-
mi tepla. Teplá uÏitková voda bude vyrábûna pfií-
mo v objektech a její cirkulace bude probíhat pou-
ze v objektu odbûratele nikoliv jako doposud po
celém sídli‰tním celku. Právû kvÛli v˘kopov˘m
a kladeãsk˘ch pracím je uzavfiena silnice v Barto-
‰ovû ulici, a to úsek pfied Obchodní akademií. Po-
stupnû budou práce probíhat také v okolních uli-
cích - BoÏeny Nûmcové, Bratrská, âapky Drahlov-
ského, Blahoslavova a Palackého. –gáj-

Opravy komunikací
Pfies dva miliony korun se rozhodla Rada mûs-

ta Pfierova uvolnit na opravy silnic po‰kozen˘ch
leto‰ní tuhou zimou. Peníze posílí rozpoãet tech-
nick˘ch sluÏeb, které se do oprav nejhÛfie posti-
Ïen˘ch úsekÛ na území mûsta pustily pfied nûko-
lika t˘dny. Podle zástupcÛ radnice se rozpoãet
technick˘ch sluÏeb navy‰uje vÛbec poprvé. Záro-
veÀ nevyluãují dal‰í finanãní injekci. Peníze jsou
urãeny na frézování vozovek, opravu v˘tlukÛ
a drobné pfiedlaÏby chodníkÛ. Na základû posled-
ního vyhodnocení situace se komunikace v nej-
hor‰ím stavu nacházejí v ulicích Optiky, Prostû-
jovská, VaÀkova, U Tenisu, tfiída generála Janou‰-
ka a nábfieÏí Edvarda Bene‰e. -svam-

Nová policejní budova

Do dvou let bude v Pfierovû stát nová policejní
budova za 379 milionÛ korun. Stavební práce, kte-
ré uhradí Ministerstvo vnitra âR, jsou uÏ v plném
proudu. Od nového sídla si pfierovské policejní fie-
ditelství slibuje lep‰í komfort pro policisty i obãa-
ny, ktefií si na obvodní oddûlení a dopravní in-
spektorát chodí vyfiizovat své záleÏitosti. V sou-
ãasné dobû policie v Pfierovû sídlí v ‰esti objektech.
Ty jsou od sebe pomûrnû vzdálené, nûkteré z nich
pro vefiejnost obtíÏnû pfiístupné, jiné ve ‰patném
stavu. Místo nákladn˘ch rekonstrukcí fieditelství
zvolilo v˘stavbu nového objektu pro 250 policis-
tÛ. V areálu bude moci zaparkovat aÏ 180 vozidel.
Nová policejní budova by mûla b˘t postavena nej-
pozdûji do konce dubna 2008. -gáj-
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Zanedlouho skonãí dal‰í ‰kolní rok. PrvÀáãci do-
nesou své první vysvûdãení. MoÏná cítíte, Ïe nebu-
de podle va‰ich pfiedstav. Kde se stala chyba, kdyÏ
dítûti vûnujete ãas na domácí pfiípravu a ono se to-
lik snaÏí? Ve ‰kole sly‰íte, Ïe dítû ‰patnû ãte, zamû-
Àuje samohlásky, plete si souhlásky, slova si vym˘‰lí
nebo komolí a ãte velmi pomalu. Také psaní mu dû-
lá potíÏe. Písmo je neúhledné, vynechává písmena,
nepí‰e háãky a ãárky, zapomíná tvary písmen. Kro-
mû toho se na ‰kolní práci ‰patnû soustfiedí. S prv-
ními ‰kolními neúspûchy se pojí i strach z vyuão-
vání, ze ‰patné známky a posmûchu spoluÏákÛ.

Radu a pomoc vám mÛÏe poskytnout pedago-
gicko-psychologická poradna, která u dûtí s tûmi-
to problémy vût‰inou diagmostikuje nûkterou ze
specifick˘ch poruch uãení (dyslexie, dysgrafie, dy-
sortografie). Pro dûti s v˘vojov˘mi poruchami ãte-

ní a psaní existují dyslektické tfiídy v Základní
‰kole U Tenisu. V této tfiídû pracuje speciální pe-
dagog s maximálnû 12 Ïáky podle bûÏn˘ch uãeb-
ních osnov Z·. Právû díky malému poãtu ÏákÛ ve
tfiídû a pouÏíváním speciálních pomÛcek, uãebnic
a metod práce ve v‰ech pfiedmûtech zde mÛÏe b˘t
úspû‰né i dítû, které je v souãasné dobû vystaveno
stresu z problémÛ s uãením a nestaãí sv˘m spolu-
ÏákÛm. Za dobu deseti let, kdy v Z· U Tenisu pÛ-
sobí dyslektické tfiídy, vychovali speciální pedago-
gové desítky ÏákÛ. Nûktefií i pfies svÛj poãáteãní
‰kolní handicap vystudovali dal‰í typ ‰koly a úspû‰-
nû se zafiadili do Ïivota. 

Více informací získáte na www.zstenis.com ne-
bo na tel. ã. 581 701 613 ãi 606 786 286 nebo
osobnû na schÛzce, která se koná dne 8. ãervna
v 16 hodin v dyslektick˘ch tfiídách.

Nebojte se dyslexie! Adresováno
rodičům školáků

foto Ing. František Zlámal
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� Pane Sekero, proã jste se minul
povoláním a nestal se lesníkem?

Lesníkem jsem chtûl skuteãnû b˘t.
Hned po ukonãení mû‰Èanské ‰koly
jsem proto nastoupil na lesnickou
praxi v jednom revíru na severní Mo-
ravû. Tato praxe byla povinná pro
v‰echny, ktefií chtûli studovat na les-
nické ‰kole. Za nûkolik mûsícÛ v‰ak
do‰lo k zabrání Sudet a âe‰i museli

pohraniãí opustit. Bylo nás lesnic-
k˘ch praktikantÛ moc, a tak jsme se
v‰ichni na lesnickou ‰kolu do Hranic
nedostali, protoÏe studijní místa ob-
sadili vût‰inou synové z lesnick˘ch
rodin. Kdyby Nûmci nepfii‰li, urãitû
bych se stal lesníkem. Státní zkou‰-
ky pro myslivce z povolání jsem si
v‰ak stejnû udûlal, ale aÏ pfii zamûst-
nání v roce l953. 
� Kam jste z pohraniãí ode‰el?

Vrátil jsem se do Pfierova a otec fie-
kl, nûco musí‰ dûlat. Vyuãil jsem se
tedy zámeãníkem v tehdej‰í Belce
a v letech l942 aÏ l946 jsem absolvo-
val Státní prÛmyslovou ‰kolu v Pfie-
rovû. Krátkou dobu jsem pak praco-
val jako technolog a dílovedoucí. Po
zfiízení státních pracovních záloh
jsem se stal mistrem odborného v˘-
cviku a potom vrchním mistrem. Ná-
slednû jsem zastával v odborném uãi-
li‰ti Pfierovsk˘ch strojíren funkci zá-
stupce fieditele a pozdûji aÏ do dÛ-
chodu v roce l984 jsem byl fieditelem
tohoto uãili‰tû.
� Vzpomnûl jste otce. To po nûm jste
zdûdil myslivost jako koníãka?

Otec vÛbec nebyl myslivec, ale pfií-
rodu mûl rád. KdyÏ utrpûl tûÏk˘ úraz
pfii sráÏce ãeské a rumunské loko-
motivy, stal se z nûho invalidní dÛ-
chodce. V dÛchodu se nauãil vycpá-
vat zvûfi a tuto práci dûlal i pro pfie-
rovskou ornitologickou stanici. Mys-
livcÛ v‰ak máme v rodinû moc. Byl
jím i mÛj dávno zemfiel˘ bratr a do-
dnes jsou nebo byli myslivci bratra-

nec, sestfienice a dal‰í pfiíbuzní. Zfiej-
mû vût‰inou jsme myslivecké geny
zdûdili po dûdovi, kterého jsem ne-
pamatoval, ale jak jsem zjistil, dûlal
ve Velkém Üjezdû u arcibiskupsk˘ch
lesÛ revírníka.
� Vedle myslivosti jste uÏ nûkolik ro-
kÛ znám˘ i jako spisovatel. Jak jste
se k psaní knih dostal?

Asi jako padesátilet˘ jsem zaãal
psát myslivecké pfiíbûhy, které jsem
uvefiejÀoval v Novém Pfierovsku,
Myslivosti a dal‰ích novinách a ãaso-
pisech. Pozdûji, nûkdy v polovinû de-
vadesát˘ch let, mû pobídl mÛj kama-
rád, grafik a také myslivec Vratislav
Vítek z Lipníku nad Beãvou, pr˘,
kdyÏ tak umím vyprávût myslivecké
pfiíbûhy, proã nenapí‰u kníÏku.
K psaní mû pobízel i spisovatel inÏe-
n˘r Fric slovy pi‰, pi‰, pi‰ a redaktor
Nového Pfierovska Alois Mariánek za
mnou jezdil se Ïádostí o myslivecké
historky. Dal jsem se proto do psaní
a v roce l999 mnû vy‰la první kníÏka
Myslivecké pfiíbûhy z hor, pahorka-
tin a rovin. Dal‰í svoji knihu Pfiíbû-
hy z pfiírody, jsem stejnû jako první,

také vydal vlastním nákladem v roce
2003. 
� âetl jsem va‰i druhou kníÏku
a skuteãnû mû zaujala. V porovnání
s publikacemi stejného Ïánru je ve-
lice ãtivá. Jak va‰e knihy pfiijímají
ãtenáfii?

Dobfie. Na kniÏním trhu jsem ne-
mûl problémy a moje kníÏka byla roz-
prodána jiÏ do roka po vydání. Knihy
byly dobfie pfiijaty i odbornou kriti-
kou. KaÏdoroãnû se zúãastÀuji pra-
covního aktivu spisovatelÛ s mysli-
veckou tematikou, kter˘ svolává âes-
komoravská myslivecká jednota. Ved-
le prózy pí‰u i ver‰e, kter˘mi jsem do-
plnil také své knihy. Tfieba teì je ak-
tuální básniãka Máj, která je také uve-
dena v mé kníÏce: “Znenadání velmi
ti‰e, do krajiny pfii‰el máj, zemû ste-
rou vÛní d˘‰e, rozvonûl se háj“. Ne-
dávno mnû tiskem vy‰la pro dûti bá-
seÀ Beru‰ka. Objednala si ji a s oma-
lovánkami vydala Komerãní banka.
� Mohl byste zmínit nûkteré pfiíbû-
hy z va‰ich knih?

To by bylo na dlouhé vypravování.
Z tûch smutnûj‰ích by to byl napfiíklad
pfiíbûh, kdyÏ jsem v Îebraãce zjistil, Ïe
srnec napadl studentku. Byla uÏ do
krve pobodána, kdyÏ jsem jí pfiispû-
chal na pomoc. Srnec se pustil i do
mû. Musel jsem ho proto zastfielit.
Mezi veselej‰í historky patfií pfiíhoda
mého kamaráda, kter˘ z radosti, Ïe
zastfielil srnce, se za ním hned rozbû-
hl. Zapomnûl pfiitom, Ïe je na posedu
a je‰tû neÏ zaãal utíkat, ocitnul se na
zemi. Hodnû potluãen˘, ale na‰tûstí
cel˘. Podobn˘ch historek jsou moje
kníÏky plné. Nûkolik knih PfiíbûhÛ
z pfiírody mám je‰tû doma, a pokud
má nûkdo zájem, rád mu kníÏku na-
bídnu, levnûji neÏ v obchodû.
� ·edesátiletou mysliveckou praxí
se málokdo mÛÏe pochlubit. Mohl
byste proto srovnat myslivost v do-
bû, kdy jste zaãínal, a dnes?

Rozdíl je stra‰n˘. Dfiív jsme v Îeb-
raãce stfielili na honu aÏ sedm set ko-
houtÛ i zajícÛ. Teì uÏ deset rokÛ ho-
ny nedûláme, protoÏe zvûfie není. Pfii
posledním zji‰Èování stavÛ jsme na-
poãítali jen tfiicet baÏantÛ a zajícÛ je
také pár. Dfiív jsme roãnû stfiíleli aÏ
pût tisíc divok˘ch králíkÛ. Dnes uÏ
ani tato dfiív poãetná zvûfi v honitbách
není. A pokud snad je‰tû nûkde králí-
ci jsou, je to záhadou. Divoãáky
v okolí mûsta vÛbec nemáme a stfie-
lit se dá snad jen nûjaká li‰ka. To je ta-
ké jeden z dÛvodÛ, Ïe v poslední do-
bû jsem víc spisovatel neÏ myslivec.
Myslivost v‰ak zdaleka neznamená
jen stfiílení zvûfie. Víc mû mrzí, Ïe
s úbytkem zvífiat pfiíroda ztrácí na
pestrosti, bohatství a kráse, kterou
ãlovûk tolik potfiebuje, protoÏe je sám
souãástí pfiírody. Miroslav Rozkošný

Příroda se stala celoživotním koníčkem pro držitele Ceny města Pře-
rova dvaaosmdesátiletého Miroslava Sekeru. V myslivosti vykoná-
val řadu funkcí a jako hospodář Mysliveckého sdružení Žebračka
pracuje od roku l949 dodnes. Třicet roků byl také předsedou Okres-
ního výboru Mysliveckého svazu a v kurzech pro myslivce připra-
vil do mysliveckého života přes dva tisíce členů Hubertova cechu.
Je nejen znalcem myslivosti, ale také rostlin, stromů, ptáků a řadu
let se věnoval sportovnímu rybaření. „Svoje zaměstnání v Přerov-
ských strojírnách jsem vždy bral jen jako práci a lépe jsem se cítil
v přírodě“, říká nestor přerovských myslivců.

Dnes jsem víc spisovatel než myslivec, říká Miroslav Sekera
Rozhovor s Miroslavem Sekerou, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

foto Miroslav Rozkošný

Děti uklízely, 
co voda přinesla
T˘den po Dni Zemû, 28. dubna,

na pravém bfiehu Beãvy u Malé la-
guny se se‰ly dûti z nûkolika pfierov-
sk˘ch ‰kolek a ‰kol, aby spoleãnû
s pracovníky ORNIS, BioS a odboru
Ïivotního prostfiedí Mûstského úfia-
du alespoÀ trochu napravili, co jiní
napáchali svou nedbalostí. 

„Leto‰ní velká voda pfiinesla kro-
mû nûkolika dnÛ obav, utrÏen˘ch
bfiehÛ, a sem tam nánosu bahna,
hlavnû nepfiehlédnutelné mnoÏství
nejrÛznûj‰ích odpadkÛ. Tam, kde vo-
da dosáhla mezi stromy, visely po
vûtvích igelitové pytlíky, na písãit˘ch
nánosech „kvetly“ PET lahve a sem
tam nechybûla ani pneumatika nebo
koberec. Bûhem jednoho dopoledne
zvládly dûti do poloviny naplnit dva
pfiistavené kontejnery a vyãistit bfieh
od lodûnice po malou lagunu. Pfiitom
je‰tû dokázaly zvlá‰È tfiídit sklo a PET
lahve. Odmûnou za namáhavou
a zdánlivû zbyteãnou práci byla fiada
her pfiipraven˘ch v areálu BioS a OR-
NIS. Nejvíce by je v‰ak mûl hfiát po-
cit dobfie vykonaného díla“, zhodno-
til celou akci jeden z jejích pofiadate-
lÛ vedoucí Ornitologické stanice
v Pfierovû Zdenûk Vermouzek.

„Celosvûtová akce CLEAN UP THE
WORLD! (Ukliìme svût!) má zajíma-
vou historii. Zrodila se v hlavû aus-
tralského jachtafie Iana Kiernana,
kdyÏ pfii své cestû kolem svûta na
vlastní oãi vidûl, ãím v‰ím jsou mofie
zanefiádûná. Po svém návratu zorga-
nizoval akci, bûhem níÏ 8. ledna 1989
vysbíralo 40 tisíc dobrovolníkÛ 5 tisíc
tun odpadkÛ z australského pobfieÏí.
Tuto dobrovolnou iniciativu pozdûji
za‰títila OSN a úãastní se jí roãnû pfies
40 milionÛ lidí ze 120 zemí celého
svûta. Letos poprvé mezi nimi byly
i dûti z pfierovsk˘ch ‰kol, které tak
mohly na vlastní kÛÏi zaÏít, Ïe uklidit
odpadky roztrou‰ené po lese je mno-
hem sloÏitûj‰í, neÏ správnû je vyhodit
rovnou“, konstatoval Zdenûk Ver-
mouzek a dodal, Ïe bohuÏel tuto prav-
du si stále je‰tû neuvûdomuje pfiíli‰
mnoho lidí, a proto nám nezbyde, neÏ
i v pfií‰tích letech „uklízet svût“. Šaf
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SoutûÏí se ve dvou kategoriích:

1. MĚSTO PŘEROV – JAK SE NÁM LÍBÍ 
Pofiiìte fotografii místa, které se vám líbí. MÛ-

Ïe to b˘t cokoliv, co na vás tfieba jen na chvíli pfií-
jemnû zapÛsobilo - hezky opraven˘ dÛm, staroby-
lá památka, pfiíroda, rozkvetl˘ záhon, námûstí,
hfii‰tû, dobrá nálada...

2. MĚSTO PŘEROV – JAK SE NÁM NELÍBÍ
Mrzí vás, Ïe se na nûco takového musíte v Pfie-

rovû dívat? Vyfotografujte to a po‰lete do soutûÏe.

Jeden soutûÏící mÛÏe do soutûÏe pfiihlásit
v kaÏdé kategorii nejvíce tfii fotografie, a to tak,
Ïe je za‰le v zalepené obálce oznaãené „FOTO-

SOUTùÎ 750“ na adresu Mûstsk˘ úfiad Pfierov,
odbor Ïivotního prostfiedí, Bratrská 34, 750 11
Pfierov. Do obálky pfiiloÏí voln˘ list, kde bude uve-
deno jméno, vûk a adresa autora a dále krátk˘ text
ozfiejmující pÛvod fotografie (napfi. Beãva pod ne-
mocnicí – srpen 2006) a oznaãení soutûÏní kate-
gorie (1 nebo 2). Obálku s fotografiemi lze pfiedat
i osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu.

SoutûÏní fotografie zasílejte do konce fiíjna
2006.

Fotografie mohou b˘t libovolného formátu
a provedení. Musí zachycovat skuteãn˘ stav (ni-
koliv koláÏ nebo fotomontáÏ) zaznamenan˘ nebo
trvající v roce 2006.

Z pfiihlá‰en˘ch fotografií vybere porota sloÏená
z odborníkÛ a zástupcÛ mûsta v kaÏdé kategorii tfii
nejzdafiilej‰í. Vybrané fotografie se jmény autorÛ
budou zvefiejnûny v Pfierovsk˘ch listech. Autofii
budou odmûnûni hodnotn˘mi upomínkov˘mi
pfiedmûty.

Pfiihlá‰ením fotografie do soutûÏe soutûÏící sou-
hlasí s uvefiejnûním fotografie v Pfierovsk˘ch lis-
tech bez nároku na honoráfi.

SoutûÏ vyhlásilo mûs-
to koncem minulého ro-
ku. âtenáfii po ãtyfii mû-
síce odpovídali na 24 otá-
zek zamûfien˘ch na his-
torii na‰eho mûsta. Otázky byly zahrnuty do ‰es-
ti okruhÛ s názvy V˘znamná data, Osobnosti,
Kultura, Sport, Architektura a ·kolství.

„SoutûÏe se zúãastnilo 43 soutûÏících a vût‰ina
z nich se zapojila do v‰ech jejích ãtyfi kol. Odpo-
vûdi jsme dostávali od lidí nejen z Pfierova, ale i z
Brna a ·umperku. Na odbor Ïivotního prostfiedí
Mûstského úfiadu v Pfierovû bylo adresováno cel-
kem 121 odpovûdí, z toho 86 správn˘ch. Patrnû
nejtûÏ‰í byla ‰estice otázek uvefiejnûn˘ch v úno-
rov˘ch Pfierovsk˘ch listech, neboÈ tyto otázky by-
ly vût‰inou ‰patnû zodpovûzeny. Nejúspû‰nûj‰ími
lu‰titeli se stali pfierov‰tí obãané Lubomír Kocan,
Pavla Barabá‰ová a Helena Chmelafiová, ktefií
v‰ech 24 otázek odpovûdûli správnû“, informovala

jedna z organizátorek
soutûÏe Mgr. Miroslava
·vástová z odboru Ïivot-
ního prostfiedí.
„Jména s adresami v‰ech

lu‰titelÛ, ktefií správnû odpovûdûli na jakoukoliv
‰estici otázek, jsme vloÏili do losovacího bubnu, a
to tolikrát, kolikrát správnû odpovûdûli na kterou-
koliv ‰estici otázek. Tím se zv˘‰ila jejich ‰ance na
vylosování“, upfiesnila Miroslava ·vástová. Loso-
vání probûhlo v nedûli 14. kvûtna v 15 hodin v
parku Michalovû, a to v rámci promenádního kon-
certu v podání v˘borného Academic Jazz Bandu.
Byli vylosováni Anna Zavadilová, Helena Chme-
lafiová a Ivo Zále‰ák.

Ceny v podobû hodnotn˘ch upomínkov˘ch
pfiedmûtÛ mûsta Pfierova budou v˘hercÛm pfiedá-
ny na odboru Ïivotního prostfiedí za úãasti zá-
stupce komise pro kulturní památky Rady mûsta
Pfierova. Šaf

Patříte mezi výherce soutěže 750 let města Přerova? Kalendárium
1. 6. 1931 – pfied 75 lety zemfiel v Praze Rudolf

Pfiidal, bankovní úfiedník, v˘konn˘ atlet, závodník,
hráã a rozhodãí kopané, Sokol, operní a operetní
sólista, pfiedseda Akademického klubu v Pfierovû,
kde se narodil 19. 3. 1889.

10. 6. 1961 – pfied 45 lety zem-
fiel v Orlové Vladimír M. Strojil
(po smrti otce Jaroslava pfievzal
v Pfierovû knihtiskárnu). Zajímal
se o hudbu, divadlo a dramata, pfii-
spíval do Obzoru a Hané. Je auto-
rem povídek a dramat TomÛv nej-

vût‰í zloãin, Silnûj‰í neÏ smrt, Pfierovsk˘ ka‰párek
sv˘m hodn˘m dûtem. Narodil se 11. 7. 1905 v Ro-
kycanech.

10. 6. 1941 – pfied 65 lety se narodil v Citovû
Franti‰ek H˘bl, PhDr., fieditel Muzea Komenské-
ho v Pfierovû, komeniolog, autor fiady odborn˘ch
ãlánkÛ, studií a publikací (Nejvzácnûj‰í pfierovské
komeniologické unikáty, Josef Krumpholc, Tragé-
die na ·védsk˘ch ‰ancích v ãervnu roku 1945, Mo-
ravsk˘ soubor Ve‰ker˘ch spisÛ J. A. Komenského
a Ján Kvaãala, Uãitelé-‰ifiitelé my‰lenek J. A. Ko-
menského a mnoho dal‰ích), ãlen redakãní rady
ãasopisu Studia comeniana et historica, Pfierovské
echo, ãlen vûdecké rady Pedagogického muzea
J. A. Komenského v Praze. S v˘sledky svého bádá-
ní seznamuje historiky na ãetn˘ch pfiedná‰kách,
konferencích a sympoziích ãi v Pfierovû oblíben˘ch
Muzejních útercích. 

11. 6. 1901 – pfied 105 lety se narodil v Pfierovû
Adolf Janáãek, profesor-indolog, odborn˘ publicis-
ta. PÛsobil v Pfierovû. Zemfiel 17. 7. 1963 v Praze.

11. 6. 1926 – pfied 80 lety zem-
fiel v Pfierovû Josef âapka Drah-
lovsk˘, hudební skladatel a varha-
ník, sbormistr pfierovského Pfie-
rubu, kter˘ uãil zpûvu na gymná-
ziu 21 let. Je autorem více neÏ 200
hudebních dûl, která byla ve své

dobû velmi populární (Moravské trojzpûvy, Dvoj-
zpûvy, orchestrální skladba Moravské tance a dal-
‰í). Jeho jménem je pojmenována jedna z pfierov-
sk˘ch ulic. Narodil se 13. 12. 1847 v Drahlovû
u Olomouce.

15. 6. 1921 – pfied 85 lety se narodil v Pfierovû
Zdenûk Hruban, MUDr., lékafi, profesor patologie
na univerzitû v Chicagu, ãlen fiady lékafisk˘ch spo-
leãností, zakladatel Archivu âechÛ a SlovákÛ pfii
chicagské univerzitû, autor fiady odborn˘ch knih.
âSR opustil v roce 1948, od roku 1957 obãan USA. 

17. 6. 1986 – pfied 20 lety zemfiel v Olomouci
Bohumil VaÀák, Dr., profesor na stfiedních ‰kolách
(1954–1965 gymnázium v Lipníku n. B., 1965–1967
gymnázium v Pfierovû), odborn˘ asistent na Peda-
gogické fakultû PU Olomouc, historik, autor regi-
onálních historick˘ch publikací (100 let pivovar-
nictví), podílel se na Vlastivûdné mapû okresu Pfie-
rov. Narodil se 21. 3. 1918 ve Veselíãku u Litovle.

18. 6. 1891 – pfied 115 lety se narodil v Nûm-
ãicích n. H. Alois Bene‰, Ing., stavitel v Pfierovû,
absolvent VUT v Brnû a Praze, kde zemfiel 1. 10.
1947. 

23. 6. 1571 – pfied 435 lety se narodil v Trzeb-
nici (Polsko) Jan Willenberger, malífi a dfievory-
tec, ilustrátor, kter˘ v mládí Ïil v Pfierovû. Je au-
torem nejstar‰ího zobrazení mûsta Pfierova a celé
fiady moravsk˘ch, ãesk˘ch i nûmeck˘ch mûst.
Zemfiel 28. 10. 1613 v Praze. 

Věra FišmistrováJeden z malebných pohledů charakterizujících Přerov foto Zdeněk Daněk

Nová soutûÏ Přerov v hledáčku fotoamatérů
Město Přerov vyhlašuje při příležitosti 750.
výročí svého založení soutěž o nejzdařilejší
amatérskou fotografii pořízenou na veřej-
ně přístupném místě v Přerově.
Zúčastnit se může každý s výjimkou profe-
sionálních fotografů. Věk ani bydliště ne-
rozhoduje.
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ST¤E·NÍ A ZADNÍ 
NOSIâE

NOSIâE KOL, LYÎÍ, 
ZAVAZADEL
AUTOBOXY

KOMPLETNÍ SORTIMENT ZNAâEK

Kojetínská 60
750 02 Pfierov

Telefon/fax: 581 201 666
581 202 566

E-mail: 
piccolam@piccolam.cz

www.piccolam.cz

Velitelství 23. základny vrtulníko-
vého letectva Edvarda Bene‰e v Pfie-
rovû ve spolupráci s Czech Airshow
Agency a Svazem letcÛ âR – odboã-
ka gen. Janou‰ka v Pfierovû a pod zá-
‰titou starosty mûsta Pfierova pofiá-
dají v sobotu 10. ãervna na leti‰ti
v Bochofii od 9 do 15 hodin jiÏ tra-
diãní Den otevfieného leti‰tû – Open
day Pfierov 2006.

„I pro leto‰ní rok pofiadatelé zajis-
tili kvalitní úãast na‰í i zahraniãní le-
tecké i pozemní techniky. Magnetem
zajisté budou statické ukázky letadel
a vrtulníkÛ „tygfiích letek“ státÛ NA-
TO z Belgie, Francie, Norska, Velké

Británie a Nûmecka. Tû‰it se mÛÏe-
me i na tfiíhodinov˘ blok letov˘ch vy-
stoupení, prokládan˘ch ukázkami v˘-
cviku psÛ, bojového umûní a v˘cviku
dravcÛ. Nespornû zaujmou v˘sadká-
fii z reprezentace âeské republiky.
Pfiipraveny jsou vyhlídkové lety a dal-
‰í atrakce“, alespoÀ ve struãnosti
nám nastínil, co v‰echno ãeká na ná-
v‰tûvníky leti‰tû tento den, tiskov˘
mluvãí leti‰tû Milan Koufiil.

Vstupné ãiní 80 korun, pro dûti do
130 cm je vstup zdarma. Podrobné
informace mohou zájemci najít
v mûstském informaãním stfiedisku
a také na stránkách www.army.cz

Ve dnech 23.
a 24. ãervna se
uskuteãní v prostorách Mûstského
domu a v pfiilehlém okolí na námûs-
tí T. G. Masaryka 7. roãník preven-
tivní akce Obãan a bezpeãnost, kte-
rou pofiádá Okresní fieditelství Poli-
cie âeské republiky Pfierov v sou-
ãinnosti s ostatními sloÏkami Inte-
grovaného záchranného systému.

Tato akce se pravidelnû opakuje
vÏdy po dvou letech. Úãastní se jí
i mûst‰tí stráÏníci, ktefií vyuÏívají té-
to pfiíleÏitosti mimo jiné i k pfiedve-
dení své pfiipravenosti k záchranû li-
dí v pfiípadû nebezpeãí, coÏ je vÏdy
atraktivní podívaná.

„V leto‰ním roce pfiichystali pra-
covníci Mûstské policie Pfierov v rám-
ci akce Obãan a bezpeãnost program

pro obãany na
tfiech frontách.

V Mûstském domû mají preventisté
pfiipraveny testy pro dûti a pfiípadnû
i dospûlé, ve kter˘ch prokáÏí své zna-
losti v oblasti pfiestupkÛ, trestn˘ch ãi-
nÛ a dopravní v˘chovy. Dále se ná-
v‰tûvníci mohou podrobnû seznámit
s uniformou a správnû vybaven˘m ko-
lem. RovnûÏ získají informace o prá-
ci mûstské policie a seznámí se
s oprávnûními stráÏníkÛ. Na druhém
stanovi‰ti nachystáme stfielnici s pa-
intballov˘mi zbranûmi a na lávce u lo-
dûnice záchranáfii pfiichystají akci, bû-
hem které pfiedvedou záchranu osoby
ze ãlunu smûrem nahoru“, ve struã-
ném pfiehledu informoval zástupce fie-
ditele Mûstské policie v Pfierovû Ing.
Ladislav Petrovsk˘. Šaf

Přerovské letiště se otevře veřejnosti
Policisté nepodceÀují prevenci

Občan a bezpečnost

inzerce
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Jedna z předváděných záchranných akcí – záchrana osoby ze člunu

Nejlevnûj‰í inzerce v pfierovském regionu • Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700
v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. BliÏ‰í informace
na tel. ãísle 581 225 393, e-mail: studio@elan-prerov.cz, Miloslav Fla‰ar. Adre-
sa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech
platn˘ od 1. 1. 2005

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 str. (100 x 131 mm) 1.703 Kã 2.227 Kã 3.275 Kã
1/2 str. (204 x 131 mm) 3.474 Kã 4.543 Kã 6.681 Kã
1/1 str. (204 x 265 mm) 7.028 Kã 9.190 Kã 13.515 Kã
Slevy za opakování: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12 a více 10 %

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH
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750 let mûsta Pfierova 
P¤EMYSLOVSKÉ SLAVNOSTI

23.–25. ãervna 2006

750 let mûsta Pfierova 
P¤EMYSLOVSKÉ SLAVNOSTI

23.–25. ãervna 2006

Vyvrcholení oslav 750. výročí povýšení Přerova na město králem Přemyslem Otakarem II.
v roce 1256 představují Přemyslovské slavnosti. Mají podobu tři dny trvajícího „marato-
nu“ atraktivní podívané. Slavnosti budou programově i výtvarně laděny do období vr-
cholné gotiky. Během těchto dní bude v Přerově pobývat zmíněný panovník se svou dru-
žinou. Udělení městských práv a další události s tím související budou mít formu divadelně
provedených ceremonií. Doprovodný program bude sestavený z jednotlivých na sebe na-
vazujících uměleckých vstupů v podobě šermířských vystoupení, dobové hudby a tance
a řady dalších. Do programu se aktivně zapojí i samotní diváci. Kolorit akce dotvoří tržiš-
tě s ukázkami starých řemesel, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. Pozornosti neujde
rytířské ležení, zbrojnice, stylové prapory a další zajímavé objekty a rekvizity.

PROGRAM
Pátek 23. ãervna
20.00 Koncert skupiny CODEX, námûstí T. G.

Masaryka
21.00 Veãerní ohÀov˘ prÛvod, pfiíjezd králov-

ského herolda ohla‰ující pfiíjezd krále,
noãní vystoupení s ohni

Sobota 24. ãervna
9.00 Bubnování v ulicích mûsta, pfiíprava

k otevfiení trÏi‰tû
10.00 Otevfiení trhu purkrabím Smilem z Ob-

fian, Horní námûstí. Doprovodn˘ pro-
gram, Horní námûstí a zámecké nádvofií

13.00 Pfiíprava a fiazení prÛvodu
13.40 Zahájení prÛvodu z Horního námûstí
14.00 Pfiíjezd krále Pfiemysla Otakara II. a jeho

druÏiny, udûlení mûstsk˘ch práv, pû‰í ry-
tífisk˘ turnaj a kum‰t˘fisk˘ rej, námûstí
T. G. Masaryka

14.45 Odchod krále Pfiemysla s druÏinou na kol-
bi‰tû, cirkusová louka u parku Michalov

15.00 Doprovodn˘ program, Horní námûstí
a zámecké nádvofií

15.15 Rytífisk˘ turnaj na koních, cirkusová lou-
ka u parku Michalov

18.30 Ukonãení doprovodného programu
19:30 Veãerní rytífisk˘ turnaj na koních, cirku-

sová louka u parku Michalov
21.00 Koncert hudební skupiny Arcus, námûs-

tí T. G. Masaryka
21.30 Louãení panovníka s mûstem a mû‰Èany,

velká ohÀová show, ohÀostroj, námûstí
T. G. Masaryka

Nedûle 25. ãervna
9.30 Zahájení trhu, doprovodn˘ program, Hor-

ní námûstí
10.00 Rytífisk˘ turnaj na koních, cirkusová lou-

ka u parku Michalov
13.30 Slavnostní zakonãení trhu a slavností

purkrabím Smilem z Obfian, Horní nám.
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Vedle Přemyslovských slavností, které připravuje město, se v červnu uskuteční řada dal-
ších zajímavých akcí, které přinesou jejich návštěvníkům zábavu, příležitost poměřit si své
síly v různých sportovních disciplínách, v neposlední řadě spoustu nových zážitků a hlav-
ně pohodu a příjemné rozptýlení. Na následující řádcích přinášíme výčet alespoň těch nej-
zajímavějších. Podrobnosti o většině připravovaných akcích najdete na příslušné stránce.

Městským parkem Michalovem už od květ-
na opět zní hudba. Do hudebního altánu
se vrátily promenádní koncerty. Návštěv-
níkům parku se v květnu představila na-
příklad přerovská hudební skupina Hezky
česky. I na červnová nedělní odpoledne
jsou připravena vystoupení kapel různých
žánrů. Začátek je vždy v 15 hodin.

DOPROVODN¯ PROGRAM
Horní námûstí
• Stfiedovûké muzicírování

pásmo gotick˘ch a renesanãních písní a tancÛ
hran˘ch na repliky stfiedovûk˘ch hudebních ná-
strojÛ

• Dobové tance
gotické, dvorské tance, tance vesnické

• Vystoupení skupin historického a scénického
‰ermu

• Kejklífiské vystoupení
• Sokolnictví

ukázky pfieletÛ drav˘ch ptákÛ, ukázka lovu
s dravci na simulovanou kofiist

• Fakírské vystoupení
lehání na hfiebenové loÏe, skoky a chÛze po stfie-
pech, orientální tance, tance s hadem, chrlení
a polykání ohnû

• Katovské fiemeslo
humornû pojatá pfiedná‰ka „kata“ o muãících
nástrojích s ukázkami jejich pfiímého pouÏití

• Loutkové divadlo
‰est pfiedstavení – Princ Bajaja, O rytífii Rí‰ovi
a dal‰í pohádkové kusy

• Trubaãi a bubeníci
odûni do heraldick˘ch vrkoãÛ

• Slavnostní ohÀostroj
námûstí T. G. Masaryka ve 22.30 hodin

• Netradiãní hry a soutûÏe pro malé i velké
• Dob˘vání hradu

staÀte se stfiedovûk˘m dobyvatelem a pokuste se
pomocí dob˘vacího praku zbofiit maketu hradu

• Draãí doupû
staÀte se pohádkov˘m rytífiem a pomocí obfiího
‰ípometu zabijte tfiíhlavou saÀ

• ·ipky rytífie Îumbery
hra, která se s oblibou hraje dodnes. Tentokrát
v pÛvodní stfiedovûké podobû

• Rytífiské kuÏelky
hra v kuÏelky byla jedním z mnoha rozpt˘lení
stfiedovûk˘ch rytífiÛ i renesanãní ‰lechty

• Házení vûneãkÛ
• Rybáfiské ‰tûstí

hra urãená pfiedev‰ím pro nejmen‰í
• Stfielba z luku ãi ku‰e
• Tureck˘ kolotoã na lidsk˘ pohon
• TrÏi‰tû s ukázkami star˘ch fiemesel

Hrnãífi • Dráteník • Svíãkafi • Ko‰iláfi • Pfiadle-
na • ·lejfífi (brusiã noÏÛ) • Tesafi • Perníkáfi •
Kováfi • SíÈafi • Pragéfi ( raÏba mincí ) • Mistr
malífi + malífiská dílna pro dûti • ·mejdífi •
VitráÏista • Sedláfi • Kofienáfika

• II. roãník pfierovského festivalu draãích lodí,
3. a 4. 6. Velká Laguna (podrobnûj‰í informace
na stranû 1 a 2)

• MOSTY 2006, 9. a 10. 6. V˘stavi‰tû (podrob-
nûji na stranû 10)

• Postav dÛm, zafiiì byt, 9. aÏ 11. 6. Zimní sta-
dion (strana 2)

• Den otevfien˘ch dvefií leti‰tû, 10. 6. (strana 7)
• Sokolsk˘ slet, 11. 6. stadion TJ Spartak Pfierov

(bliÏ‰í informace jsme uvefiejnili v dubnovém
ãísle ListÛ na stranû 10)

• Sportuj s krajem, 17. 6. mûstsk˘ park Micha-
lov (strana 11 a 15)

• Velká cena Pfierova v kopané Ïen, 17. 6. TJ So-
kol âekynû

• V˘stava neziskov˘ch organizací, 19.–23. 6.
Svaz tûlesnû postiÏen˘ch – Info centrum Pfiero-
vanka

• Slavnosti léta, 23. 6., mûstsk˘ park Michalov
(strana 11)

• slavnostní otevfiení novû upraveného prostoru
pfied nádraÏím, kde bude instalována miniÏe-
leznice – historická ma‰inka, 23. 6. v 10 hodin 

• kfiest knihy Dûjiny mûsta Pfierova v datech,
23. 6. ve 20.30 hodin v prÛbûhu vystoupení hu-
dební skupiny CODEX, námûstí T. G. Masaryka

Nenechte si ujít Nabídka dalších zajímavých akcí

Program koncertů v červnu
4. ãervna • Záhorská kapela (dechovka), KC

BAND (pop)
11. ãervna • Codex (dobová hudba), Rabussa (do-

bová hudba)
18. ãervna • Entuziasté (folk), Mothers Follow

Chairs (jazz rock), Hezky ãesky (pop)
25. ãervna • velk˘ dechov˘ orchestr ZU· B. Ko-

zánka Haná, maÏoretky ZU· B. Kozánka, spo-
leãné vystoupení

• dopolední koncert dechové hudby HulíÀané
25. 6. v 10 hodin, námûstí T. G. Masaryka

• koncert populární hudby Tenisová akademie
zpívá Pfierovu 25. 6. v 17 hodin, námûstí T. G.
Masaryka, velk˘ zábavn˘ pofiad ve kterém zpí-
vají, hrají a úãinkují Helena Vondráãková, Vûra
Martinová, Josef Laufer, Franti‰ek Nedvûd, Mi-
rek Paleãek, Ivo Jahelka a dal‰í. 
Dále vystoupí Travellers (nebo D.U.B.) – domá-
cí kapely velmi dobré úrovnû. O zábavu se po-
stará Petr Rychl˘, Josef Alois Náhlovsk˘ a Josef
Mlad˘.

• slavnostní odhalení sochy, která bude symbo-
lem dlouholet˘ch partnersk˘ch vztahÛ s ho-
landsk˘m mûstem Cuijkem, 25. 6. v 15.30 ho-
din, mûstsk˘ park Michalov

• promenádní koncert, na kterém by mûla vy-
stoupit dechová kapela cuijsk˘ch muzikantÛ,
25. 6. v 16 hodin

Promenádní koncerty v Michalově si získaly vděčné posluchače

foto M. RozkošnýProstředí městského parku se stává kulisou k mnoha akcím
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„Témûfi dva roky usilovala nadace
Okfiídlené kolo ve spolupráci s âes-
k˘mi drahami o umístûní historické-
ho vláãku pfied nádraÏním prostran-
stvím. Zásadním vstupem mûsta se
koneãnû podafiilo tento projekt rea-
lizovat“, informoval místostarosta
mûsta Ing. Jifií Lajtoch, kter˘ inicio-
val urychlené fie‰ení této problema-
tické lokality a povûfiil pracovníky od-
boru majetku, aby zajistili konkrétní
práce v souvislosti s instalací histo-
rické miniÏeleznice.

„Zámûrem projektu je úprava oko-
lí pfied budovou âesk˘ch drah v ulici
Husovû, kde se nacházela nefunkãní
ka‰na s dnes jiÏ neúplnou sochafi-
skou v˘zdobou. Souãástí úprav je po-

kládka koleji‰tû a umístûní historic-
ké parní lokomotivy vãetnû sluÏeb-
ního vozu a historického mechanic-
kého návûstidla. Na ma‰ince bude
umístûna informaãní deska s tech-
nick˘mi daty o lokomotivû a sluÏeb-
ním voze. Celkové náklady budou ãi-
nit 700 tisíc korun“, sdûlil dal‰í po-
drobnosti Jifií Lajtoch.

V rekonstruovaném prostoru Pfie-
rovské miniÏeleznice bude umístûna

pamûtní deska, která pfiipomene his-
torickou dÛleÏitost Pfierova jako do-
pravního uzlu a frekventovaného Ïe-
lezniãního nádraÏí a bude souãástí
v˘znamného jubilea 750. v˘roãí po-
v˘‰ení Pfiemyslem Otakarem II. na
královské mûsto. 
Pro milovníky Ïelezniãní historie
pfiidáváme je‰tû dal‰í zajímavé úda-
je o vystaven˘ch objektech Pfierov-
ské miniÏeleznice 2006:

Parní lokomotiva s ãíslem
310.0102 byla vyrobena v První ães-
komoravské továrnû na stroje v Pra-
ze – Libni v roce 1902. U âSD byla
uÏívána do 30. fiíjna 1953, doslouÏi-
la v cukrovaru Nûmãice na Hané.
Délka lokomotivy je 7927 mm, její

hmotnost ve sluÏbû byla 30.6 tun
(hmotnost nevyzbrojené lokomotivy
je 22.56 tun). Nejvy‰‰í dovolená
rychlost ãinila 40 km za hodinu.

Dal‰í vystaven˘ objekt sluÏební
vÛz pro nákladní vlaky byl vyroben
v roce 1910 v Ringhoferov˘ch závo-
dech na Smíchovû. Jeho hmotnost
ãiní 9 600 kg, délka pfies nárazníky je
7,98 metrÛ. Osvûtlení obstarávaly dvû
olejové lampy. Šaf

Řada Přerovanů využívá jako dopravního prostředku při dojíždění
za svým zaměstnáním nebo do škol služeb ČD. Zvlášť těm vníma-
vějším nebyl lhostejný už řadu let neudržovaný prostor před starou
poštou. Určitě i letošní oslavy města mají zásadní podíl na jeho úpra-
vě, a to pochopitelně v podobě, která je v souladu s touto lokalitou.

sportovní soutěže, ve kterých si změří síly
děti zdravé i děti s postižením

Jednou z akcí, které se konají
v rámci oslav mûsta je Mistrovství re-
publiky mlad˘ch hasiãÛ âeské a Mo-
ravské hasiãské jednoty v poÏárním
sportu. Pofiadatelem je Moravská ha-
siãská jednota. Jeho jubilejní jiÏ 10.
roãník se koná 17. ãervna na stadio-
nu SK Pfierov. Slavnostní zahájení je
naplánované na 9.30 hodin. 

„V Pfierovû se toto vrcholné klání
pofiádá letos poprvé. Úãastní se ho
dvacet druÏstev dûtí ve vûku od 6 do
16 let, které ve dvou kategoriích,
mlad‰í a star‰í, soutûÏí v disciplínách
bûh jednotlivce na 60 metrÛ s pfie-
káÏkami, ‰tafetû 4× 60 metrÛ s pfie-

káÏkami, uzlové ‰tafetû a poÏárním
útoku s vodou na sklopné a nástfii-
kové terãe. Tito mladí ‰ampioni se
probojovali na mistrovství úspû‰n˘m
absolvováním pfiedchozích tfií kol
v okrscích, okresech a pfieboru âes-
ké a Moravské hasiãské jednoty“, in-
formoval Jaromír Krátk˘, vedoucí
odboru mládeÏe Moravské hasiãské
jednoty, kter˘ je hlavním organizá-
torem mistrovství. 

V rámci doprovodného programu
se organizátofii budou snaÏit zajistit
ukázky práce leteck˘ch záchranáfiÛ
z 33. základny vrtulníkového lete-
ctva v Bochofii. Šaf

Mistrovství republiky mladých hasičů

9. ročník mistrovství republiky v požárním sportu mládeže České a Moravské
hasičské jednoty, který se konal v Hlinsku v Čechách v loňském roce.

„I tentokrát je pfiipraven pestr˘
program se spoustou zajímavostí.
V prostorách celého areálu budou
probíhat nejrÛznûj‰í aktivity. Dûti
zdravé i postiÏené se mohou zapojit
do rÛzn˘ch sportovních a vûdomost-
ních soutûÏí. Náv‰tûvníci budou mít
pfiíleÏitost zhlédnout fiadu kultur-
ních vystoupení, ukázky vojenské,
poÏární i policejní techniky, caniste-
rapie, hipoterapie, pavilon chránû-
n˘ch dílen, farmu Sluníãko i dal‰í.
V kulturním programu se opût pfied-
staví dûti a mládeÏ z ústavÛ, pobyto-
v˘ch center, stacionáfiÛ, speciálních
‰kol ale i základních a matefisk˘ch
‰kol. Dûti se setkají s fiadou populár-
ních skupin a osobností, mezi kter˘-
mi bude napfiíklad Îelezn˘ Zekon,
skupina VERONA, skupina PEHA,
Standa HloÏek a Michal Janãafiík“,
informovala jedna z organizátorek
MostÛ Kamila Stroinová.

„Pro zpestfiení páteãního veãera pfii-
pravujeme jiÏ tradiãní zábavn˘ pro-
gram pod názvem Hvûzdn˘ veãer.
O správnou atmosféru, která k tomu-
to koncertu jiÏ neodmyslitelnû patfií,
se letos postarají opût osobnosti zvuã-
n˘ch jmen. Vystoupí napfiíklad Jifií Má-
dl, Monika Absolonová, Davide Mati-
olli, Michal David a skupina DAMICHI.
Nebude chybût ohÀostroj, kter˘ b˘vá
tou správnou teãkou na závûr. Letos se
uskuteãní poprvé venku pod veãerní
oblohou“, dodala Kamila Stroinová.

Vstupenky na koncert mÛÏete za-
koupit v MIC v Pfierovû, CA Impuls,
Informaãním stfiedisku v Lipníku n.
B., v CK Bon Ton v Hranicích.

Informace pro motorizované ná-
v‰tûvníky: parkování bude zaji‰tûno
v areálu v˘stavi‰tû a vjezd aut do are-
álu bude zadní bránou. Pfiíjezd k brá-
nû bude vyznaãen na pfiíjezdové ko-
munikaci k v˘stavi‰ti. Šaf

Již 7. rokem bude Výstaviště hostit stovky návštěvníků z celé re-
publiky i zahraničí. Příležitostí k mezinárodnímu setkání dětí budou
MOSTY 2006, které se uskuteční ve dnech 9. a 10. června. Letošní
Mosty nesou název Mosty hrou. Snahou pořadatelů je podpořit in-
tegraci zdravých a postižených lidí, především dětí a mládeže. 

Prostor před nádražím získá
atraktivní podobu

Parní lokomotiva 310.0102
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Zájemci o dûjiny Pfierova mají
k dispozici pomûrnû rozsáhlou lite-
raturu, pfiedev‰ím dvoudílné Dûjiny
mûsta Pfierova z let 1970 a 1971, do-
vedené do roku 1848. Ve své dobû pat-
fiilo ono zpracování k v˘znamn˘m dí-
lÛm regionálního dûjepisectví na Mo-
ravû v oblasti dûjin mûst a obcí. Dal-
‰í léta ov‰em pfiinesla fiadu nov˘ch
poznatkÛ, po roce 1989 bylo nutné se
zbavit ideologick˘ch nánosÛ u nûkte-
r˘ch témat a období. Z toho dÛvodu
mûsto Pfierov v uplynul˘ch pûti le-
tech vydalo dva svazky knihy s ná-
zvem Pfierov. Povídání o mûstû. Cí-
lem bylo seznámit ãtenáfie populár-
nûj‰í formou s historií mûsta obecnû,

ale i s vybran˘mi oblastmi, jako byly
napfiíklad prÛmysl, kultura, ‰kolství,
sport, spolkov˘ Ïivot, zdravotnictví,
bezpeãnostní sloÏky, vojsko, pfiírodní
zajímavosti. Pfiínosem bylo to, Ïe
v mnoha pfiípadech bylo zpracování
témat dovedeno aÏ do souãasnosti.

V roce 2006, kdy si pfiipomínáme
750 let od pov˘‰ení Pfierova na mûs-
to, vychází kniha s názvem Dûjiny
Pfierova v datech, na jejímÏ zpraco-
vání se podíleli ãlenové komise pro
kulturní památky pod vedením PhDr.
Jifiího Lapáãka. Jedná se o datovou
pfiíruãku, která umoÏÀuje zjistit ãi
ovûfiit si dataci událostí, jeÏ ãtenáfie
zajímají. Kniha z toho dÛvodu není
urãena pro souvislé ãtení, nenahra-
zuje syntetickou práci, ale usiluje
o to, poskytnout co nejrychleji poÏa-
dovanou informaci vyuÏitelnou pro
v‰eobecn˘ pfiehled jedince, ale i pro
propagaci mûsta, ve ‰kolním vyuão-
vání a v zájmové ãinnosti.

Obsahovû kniha pokr˘vá ãasov˘
úsek od nejstar‰ích na území mûsta
doloÏen˘ch archeologick˘ch kultur po
souãasné dûní. Na zaãátku vût‰iny ka-
pitol je zafiazena úvodní v˘kladová
ãást. Nebylo tak postupováno v pfiípa-
dû prehistorického období a posled-
ních tfií nejmlad‰ích období po roce

1945. V kapitolách jsou zachycena nej-
dÛleÏitûj‰í známá data z politick˘ch,
hospodáfisk˘ch, sociálních a kultur-
ních dûjin, vãetnû základních Ïivoto-
pisn˘ch údajÛ v˘znamn˘ch osobností
spjat˘ch s Pfierovem. K zafiazení dat
z místních dûjin do ‰ir‰ích souvislostí
jsou pfiidána vybraná data z historie
státu a evropsk˘ch a svûtov˘ch dûjin. 

Textová ãást je zkombinována s ob-
razov˘m doprovodem. Jsou vyuÏity
ikonografické materiály (dfievofiez,
kniÏní malba, mûdirytina, kresba,

malba), mapov˘ a plánov˘ materiál,
dobové fotografie a pohlednice. Zdro-
jem tu byly fondy Státního okresního
archivu Pfierov, Muzea Komenského
v Pfierovû a soukrom˘ch sbûratelÛ. 

V pfiílohách jsou uvedeni pfierov‰tí
purkmistfii, starostové, pfiedsedové ná-
rodního v˘boru, pfiedstaven v˘voj po-
ãtu domÛ a obyvatel Pfierova, v˘sled-
ky komunálních a parlamentních vo-
leb v Pfierovû 1919–1938 a 1990–2002.
Kniha také obsahuje jmenn˘ a místní
rejstfiík. PhDr. Jiří Lapáček

Vychází nová kniha Dějiny Přerova v datech

Dal‰í zajímavou akcí, která se pfii-
pravuje v rámci oslav Pfierova, je
den, kter˘ je zasvûcen˘ nejrÛznûj‰ím
sportovním aktivitám. Jejím vyhla-
‰ovatelem je Olomouck˘ kraj a Pfie-
rov byl povûfien jejím uspofiádáním
právû pfii pfiíleÏitosti oslav zaloÏení
mûsta. Nároãnou organizací je po-
vûfiena agentura Hit Pfierov.

„Cílem této akce je nabídnout
sportovní vyÏití a zábavu pro celou
rodinu. Náv‰tûvníci parku uvidí
v tento den ukázky jednotliv˘ch
sportÛ na pódiu a v areálu celého
parku. Seznámí se s ãinností spor-

tovních klubÛ a jednot, coÏ bude
spojeno s vyhlá‰ením nejlep‰ích jed-
notlivcÛ i t˘mÛ. Svou ‰ikovnost
a umûní pfiedvedou ãlenové sportov-
ních klubÛ a organizací v podobû ex-
hibic a miniturnajÛ. ZasoutûÏit si
mohou dûti i dospûlí“, informovala
jedna z hlavních organizátorek Vûra
Lakomá z pofiádající agentury Hit
Pfierov.

„Zájemci se rovnûÏ mohou sezná-
mit s nabídkou akcí v prÛbûhu let-
ních prázdnin. Poskytneme jim in-
formace o sportovních aktivitách,
které jsou pfiipraveny pro dûti a mlá-

deÏ v novém ‰kolním roce“, upozor-
nila Vûra Lakomá.

„K dobré pohodû náv‰tûvníkÛ pfii-
spûje vystoupení rÛzn˘ch kapel. Pfii-
pravujeme i diskotéku Fajn Radia Hi-
ty s moderátorem René Janãíkem.
Nebude chybût ani módní pfiehlídka
a show“, dodala Lakomá.

Urãitû se nebudete nudit, kdyÏ
zamífiíte v sobotu 17. ãervna v dobû
od 10 do 18 hodin do Michalova.
Pro v‰echny je vstup voln˘. A jak ji-
nak, neÏ v duchu této akce, doporu-
ãujeme náv‰tûvníkÛm pfiijít pû‰ky
nebo na kole! Šaf

BlíÏí se konec ‰kolního roku a od-
bor ‰kolství ve spolupráci s fiediteli
jednotliv˘ch základních a matefi-
sk˘ch ‰kol pfiipravuje akci, která by
mûla navodit dobrou náladu a uvol-
nûní dûtí, ÏákÛ i pedagogÛ pfied na-
stávajícím létem a prázdninami. 

V leto‰ním roce jsou Slavnosti lé-
ta zahrnuty do programu oslav 750
let mûsta Pfierova a probûhnou v pá-
tek 23. ãervna, tedy na úvod histo-
rického víkendu Pfiemyslovsk˘ch
slavností.

„Pásmo promenádních koncertÛ
a vystoupení zahájí dûti ze základ-
ních ‰kol v 8. 30 hodin na zelené
louce v krásném prostfiedí parku Mi-
chalova, mezi dûtsk˘mi hfii‰ti vpra-
vo od cirkusové louky. Kolem pÛl je-
denácté ovládnou pódium mûstské
a soukromé matefiinky. Obû ãásti
slavností bude profesionálnû mode-
rovat Iveta Hanu‰ová z rádia Haná.
Na instalovaném pódiu se postupnû
vystfiídají dûti z celkem 16 ‰kol, kte-
ré se rozhodly pobavit sebe, své spo-
luÏáky, kamarády, rodiãe a pfiíchozí
náv‰tûvníky a pfiedvést, co se sv˘mi
pedagogy nacviãily“, sdûlil Mgr. Petr
Hrbek z odboru ‰kolství mûstského
úfiadu.

„Vûfiíme, Ïe cel˘ tfii a pÛl hodiny tr-
vající program zaujme a pobaví
v‰echny pfiíchozí, ktefií nemusí zÛ-
stat v roli pasivních divákÛ, ale mo-

Slavnosti léta – Dûti si budou hrát, soutûÏit a hlavnû se bavit

Sportuj s krajem – pohyb pro všechny členy rodiny

hou se aktivnû zapojit do doprovod-
ného programu s názvem Den pln˘
her, kter˘ ve spolupráci s Obãansk˘m
sdruÏením Pavuãinka pfiipravila Zá-
kladní ‰kola a Matefiská ‰kola Mate-

fiídou‰ka Pod skalkou v Pfiedmostí.
RÛzné soutûÏe, hry a dal‰í dovednos-
ti si mohou zájemci vyzkou‰et v blíz-
kosti pódia na stejné louce v Micha-
lovû“, dodal Petr Hrbek.

O zdárn˘ prÛbûh Slavností léta se
pfiiãiní pracovníci SluÏeb mûsta Pfie-
rova a Technick˘ch sluÏeb mûsta
Pfierova, ktefií zajistí zejména zázemí
celé akce. Šaf

Erb pánů z Pernštejna na průčelí
přerovského zámku, pozůstatek
původní výzdoby vzniklé při pern-
štejnské přestavbě zámku

Bečva před regulací, foto učitel Papoušek, zač. 20. st.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta mûsta Pfierova podle § 15 zákona ãíslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu âeské republiky 

a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ 

o z n a m u j e:

1. Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky se uskuteãní 

v pátek dne 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 3. června 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliãe bydlící v Pfierovû v:

Základní ‰kola Bajákova
Za ml˘nem 1 Mikulá‰kova
volební okrsek ã. 1 Seifertova

U v˘stavi‰tû
chatová oblast – Laguny 

Základní ‰kola Bezruãova
Za ml˘nem 1 Brabansko
volební okrsek ã. 2 Kopaniny

Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za ml˘nem

Základní ‰kola Kfiivá
Za ml˘nem 1 LuÏní
volební okrsek ã. 3 Malá DláÏka

Michalov
Osmek
U Îebraãky
chatová oblast – LuÏní

Základní ‰kola Velká DláÏka – sudá ãísla
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 4

Základní ‰kola Sokolská
Sokolská 26
volební okrsek ã. 5

Základní ‰kola Svépomoc II
Velká DláÏka 5 Svépomoc IV
volební okrsek ã. 6 Velká DláÏka – lichá ãísla

Základní ‰kola Dluhonská
Velká DláÏka 5 Fügnerova
volební okrsek ã. 7 Jilemnického

Malá Tratidla
Mervartova
Na hrázi
Na svépomoc
Skopalova
Svépomoc I
Svépomoc III
U Strhance
chatová oblast – Rybníky
chatová oblast – Triangl 

Matefiská ‰kola Na odpoledni
Sluníãko nábfi. Dr. Edvarda Bene‰e
Na odpoledni 16
volební okrsek ã. 8

Základní umûlecká Kosmákova
‰kola B. Kozánka Kozlovská

tfi. 17. listopadu 2 Pod valy
volební okrsek ã. 9

Základní umûlecká Bayerova
‰kola B. Kozánka ·robárova
tfi. 17. listopadu 2 Îerotínovo nám.
volební okrsek ã. 10

Vysoká ‰kola Horní námûstí
logistiky o.p.s. Jateãní
Palackého 25 Jiráskova
volební okrsek ã. 11 Kainarova

Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Pivovarská
Spálenec
U Beãvy
Wilsonova

Soukromá stfiední Blahoslavova
odborná ‰kola Bratrská
Ïivnostenská Palackého
Palackého 19
volební okrsek ã. 12

Obchodní akademie Barto‰ova
Barto‰ova 24 BoÏeny Nûmcové
volební okrsek ã. 13 â. Drahlovského

Dr. Skaláka

Obchodní akademie Cukrovarská
Barto‰ova 24 Kojetínská
volební okrsek ã. 14 nábfi. Protifa‰istick˘ch

bojovníkÛ
Tovaãovská
Velké Novosady

Základní ‰kola Hranická
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 15

Základní ‰kola Janáãkova
Hranická 14 Karasova
Pfiedmostí Kotkova
volební okrsek ã. 16 Popovická

Sportovní
Teliãkova
Tyr‰ova
U dráhy
Zahradní

Základní ‰kola Dr. Milady Horákové
a Matefiská ‰kola Olomoucká
Pod skalkou 11 Pod skalkou 17–21

Pfiedmostí Prostûjovská
volební okrsek ã. 17 1. kvûtna

Tylova
U po‰ty
Îernava

Základní ‰kola Pod skalkou 1–15
Hranická 14 Pod skalkou 2–28
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 18

Kulturní dÛm Pfierov, 
Dluhonice, Náves 38 ãást Pfierov V-Dluhonice
volební okrsek ã. 19

budova MûÚ Pfierov,
âekynû, JabloÀová 6 ãást Pfierov VII-âekynû
volební okrsek ã. 20

budova MûÚ Pfierov,
Henãlov, ãást Pfierov VIII-Henãlov
ZakladatelÛ 28
volební okrsek ã. 21

budova MûÚ Pfierov,
L˘sky, U silnice 18 ãást Pfierov IX-L˘sky
volební okrsek ã. 22

Základní ‰kola Hanácká
Hranická 14 Koãífie
Pfiedmostí Kováfiská
volební okrsek ã. 23 Na kopci

U trati

DÛm zahrádkáfiÛ Pfierov,
Vinary, Vinafiská 5 ãást Pfierov XI-Vinary
volební okrsek ã. 24

budova MûÚ Pfierov,
Îeravice, Na návsi 40 ãást Pfierov XII-Îeravice
volební okrsek ã. 25

budova MûÚ Pfierov,
Penãice, Rohová 1 ãást Pfierov XIII-Penãice
volební okrsek ã. 26

Gymnázium âechova
Jakuba ·kody Havlíãkova
Komenského 29 Husova
volební okrsek ã. 27 nám. Svobody

·kodova

Vysoká ‰kola Jaselská
logistiky o.p.s. Komenského
Palackého 25 nám. Pfierovského 
volební okrsek ã. 28

Smetanova
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·ífiava
Wurmova

Stfiední pedagogická Denisova
‰kola Jungmannova
Denisova 3 Kramáfiova
volební okrsek ã. 29 NádraÏní

nám. Fr. Rasche
Su‰ilova
Tovární

Základní ‰kola InterbrigadistÛ
Svisle 13 Tománkova
volební okrsek ã. 30 Ztracená

Základní ‰kola Jasínkova
Svisle 13 R. Stokláskové
volební okrsek ã. 31 Svisle

Stfiední odborná tfi. 17. listopadu 
‰kola a Stfiední
odborné uãili‰tû
·ífiava 7
volební okrsek ã. 32 

Základní ‰kola Pfiíãní
Trávník 27 Trávník – lichá ãísla
volební okrsek ã. 33 U rybníka

Základní ‰kola Malá Trávnická
Trávník 27 Trávník – sudá ãísla
volební okrsek ã. 34

Základní ‰kola BudovatelÛ
Trávník 27
volební okrsek ã. 35

Základní ‰kola Dvofiákova – sudá ãísla
U tenisu 4 Dvofiákova 1–35
volební okrsek ã. 36 Vsadsko

Základní ‰kola Dvofiákova 37–73
U tenisu 4
volební okrsek ã. 37

Základní ‰kola U tenisu
U tenisu 4
volební okrsek ã. 38

budova b˘valého Kabelíkova
Odborného uãili‰tû PurkyÀova
a Uãili‰tû ‰kolsk˘ch Slamûníkova
a tech. sluÏeb s. r . o.
Optiky 16
volební okrsek ã. 39

budova b˘valého tfi. gen. Janou‰ka
Odborného uãili‰tû VaÀkova
a uãili‰tû ‰kolsk˘ch
a tech. sluÏeb s. r. o.
Optiky 16
volební okrsek ã. 40

Základní ‰kola Jana Jiskry z Brand˘sa
Îelatovská 8 Jána Nálepky
volební okrsek ã. 41 Klivarova

Otakara Jaro‰e
Prokopa Holého
Sokolovská
por. Vodiãky
Îelatovská 1–19
Îelatovská 2–22
ÎiÏkova

budova b˘valého Bohuslava Nûmce 
Odborného uãili‰tû – lichá ãísla
a uãili‰tû ‰kolsk˘ch Optiky
a tech. sluÏeb s. r. o.
Optiky 16
volební okrsek ã. 42

Základní ‰kola Bohuslava Nûmce 
Îelatovská 8 – sudá ãísla
volební okrsek ã. 43 Îelatovská 21–39

Îelatovská 24–38

Základní ‰kola Al‰ova
Îelatovská 8 Koufiílkova
volební okrsek ã. 44 Neumannova

Petfiivalského
Pod hvûzdárnou

Základní ‰kola bfií HovÛrkov˘ch
Svisle 13
volební okrsek ã. 45

Gymnázium 9. kvûtna 
J. Blahoslava gen. ·tefánika
gen. ·tefánika 10 K Mo‰tûnici
volební okrsek ã. 46 Macharova

Na louãkách
Nerudova
Sumínova
Tfiebízského
Wolkerova

Matefiská ‰kola âsl. letcÛ 
Le‰etín Durychova
Le‰etínská 5 gen. Rakovãíka
volební okrsek ã. 47 JiÏní ãtvrÈ I

Lanãíkov˘ch
Le‰etínská
Partyzánská
U hfibitova

Gymnázium JiÏní ãtvrÈ II
J. Blahoslava JiÏní ãtvrÈ III
gen. ·tefánika 10 JiÏní ãtvrÈ IV
volební okrsek ã. 48

budova MûÚ Pfierov, 
Lovû‰ice, Mírová 18 ãást Pfierov III-Lovû‰ice
volební okrsek ã. 49

budova MûÚ Pfierov,
Kozlovice ãást Pfierov IV-Kozlovice
Grymovská 47
volební okrsek ã. 50

budova MûÚ Pfierov,
Újezdec, Vûtrná 3 ãást Pfierov VI-Újezdec
volební okrsek ã. 51 kromû ulice K Mo‰tûnici

3. Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky.
(platn˘m obãansk˘m prÛkazem, platn˘m cestovním, diplomatick˘m nebo sluÏebním pasem âeské republiky anebo platn˘m
cestovním prÛkazem âeské republiky)

4. KaÏdému voliãi budou dodány 3 dny pfiede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliã hlasuje tak, Ïe v prostoru urãeném k úpravû hlasovacích lístkÛ vloÏí do úfiední obálky 1 hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku mÛÏe pfiitom zakrouÏkováním pofiadového ãísla nejv˘‰e u 2 kandidátÛ uveden˘ch na témÏe hlasovacím lístku
vyznaãit, kterému z kandidátÛ dává pfiednost.
Po opu‰tûní prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ vloÏí úfiední obálku s hlasovacím lístkem pfied okrskovou volební
komisí do volební schránky.

6. KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasováním odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumoÏní.

7. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování v hlasovací místnosti je kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ pfiedsedy okrskové
volební komise.

Jindfiich Valouch v. r. 
starosta mûsta
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1. 6. • Jívová–údolím Bystfiice–Hrubá
Voda, 12 km, Î. Zapletalová, odj. 8.04 h.
1. 6. • Hluboãky–Sv. Kopeãek–Poho-
fiany–Hluboãky, 22 km, odj. 7.05 hod.
3. 6. • Hosta‰ovice–Krátká–Dlouhá–V.
Javorník–Fren‰tát p. R., 23 km, J. Sed-
láková, odj. 6 hod.
6. 6. • schÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod., odj. A13.15 hod.,
MHD  ã. 2 nebo pû‰ky
8. 6. • Hluboãky–Posluchov–Radí-
kov–Velká Bystfiice, 12 km, odj. 6.10 h.
8. 6. • Bludov–Vlãí dÛl. Bohutín–Klá‰-
terec–Bohutín, 15 km, odj. 7.05 hod.
10. 6. • âervenohorské sedlo–Kepr-
ník–·erák–Ramzová, 16 km, odj. 5.44 h.
10. 6. • Memoriál Jar. ·varce, 6, 17,
25, 35 km, J. Pûãek, odj. A6.20 hod.
13. 6. • schÛzka turistÛ – restaurace
Tribuna, Pfierov Sokolská 28, odj.
A13.47  hod., nástupi‰tû ã. 1
15. 6. • Nov˘ Jiãín–Straník–Hodslavi-
ce, 15 km, M. Garzina, odj. 6 hod.
17. 6. • Popov–HloÏecká kaple–Králo-
vec–Broumov, 22 km, odj. 6 hod.
22. 6. • Leskovec–Vartovna–Sirá-
kov–Vizovice, 17 km, odj. 6 hod.
22. 6. • Grygov–Království–Drahlov–
Blatec, 12 km, Î. Zapletalová, odj. 7.44 h.
24. 6. • Babice–¤ideã–Myslivna–Dol-
ní Îleb–·erberk, 20 km, odj. 7.05 hod.
29. 6. • Hlinsko p. H.–Chom˘Ï–Par-
dus–Bystfiice p. H., 22 km, odj. 7.33 h.
29. 6. • Stfielná–Pulãínské skály–Pût
kostelÛ–Lideãko, 15 km, odj. 6 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

3. 5. • a) pû‰ky: OstruÏná–·erák–Troj-
mezí–Vozka–Pasák–Branná, 25 km, vlak
5.44 hod., Vl. Wnuk • b) na kole: Pfie-
rov–Rymice–KromûfiíÏ–Kojetín–Záfiíãí
–Pfierov, 77 km, odj. kino Hvûzda v 8 h.
7. 6. • Jívová (rybáfiství)–Magdalensk˘
ml˘n–Pansk˘ ml˘n–Hrubá Voda, 11
km, odj. vlak 7.44 hod., L. Poláková.
10. 5. • Tfiinec-Tyra–KaluÏn˘–Ostr˘
–Kozinec–Oldfiichovice–Vendrynû, 19
km, odj. vlak 4.59 hod., Vl. Wnuk
14. 6. • BrÀov–Jarcovská gula–Pí‰ko-
vá–Lázy–Kunovice-Louãka âD, 15 km,
odj. vlak 8.03 hod., Zd. Sladk˘
17. 6. • Skfiítek–Jelení studánka–Ov-
ãárna–Velk˘ kotel–Malá Morávka, 23
km, odj. vlak 5.44 hod., Vl. Wnuk.

1.–4. 6. • termální koupali‰tû, Maìar-
sko, L, J. Zavadilová, bus, pû‰í
1.–4. 6. • Otava, Rej‰tejn–Su‰ice–Ho-
raÏìovice, 3,5 dne, 15–30 km/den, J.
Sedláãek, vl. auta
6. 6. • schÛze v restauraci Pivovar, 19 h.
10.–11. 6. • setkání VHT na Babách,
Baba u Brna, 2 dny, L, J. Balcárek ml.,
vlak 5.46 hod.
17.–18. 6. • Na Lysou horu na kole,
vlak, 160 km, O. Koufiil, A od sokolov-
ny v 8 hod., cyklo

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

Vzpomínka na
Antonína Zhofie

Je‰tû do 11. ãervna máte pfiíleÏi-
tost nav‰tívit v˘stavu Antonína
Zhofie v Historickém sále pfierov-
ského zámku, která pfiipomíná 110.
v˘roãí narození brnûnského peda-
goga, spisovatele a malífie.

Náv‰tûvníci si mohou prohlédnout
fotografie z rodinné pozÛstalosti, ar-
chiválie, knihy a didaktické obrazy,
dokumentující ãinnost Antonína
Zhofie pfiedev‰ím jako spisovatele Ïi-
votopisn˘ch knih pro mládeÏ (napfií-
klad Ïivotopisné romány Tvrdohlavá
Marie, Bety) a autora pohádkov˘ch,
vlastivûdn˘ch a národopisn˘ch ‰kol-
ních obrazÛ. Je pfiipomenuta jeho
práce v redakci ãasopisÛ Brouãek
a Vla‰toviãka, v nakladatelství Epos
a ve vydávání kniÏní edice Jitro.

Pfiedmûty ze sbírek oddûlení dûjin
‰kolství Muzea Komenského v Pfie-
rovû jsou doplnûny knihami zapÛj-
ãen˘mi z Vûdecké knihovny v Olo-
mouci, z Moravské zemské knihovny
v Brnû a z Mûstské knihovny v Pfie-
rovû. V˘stava vznikla ve spolupráci
s Mûstskou knihovnou v Rosicích
u Brna (rodi‰tû A. Zhofie).

Mgr. Jarmila Klímová, 
autorka výstavy
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

OSMISMĚRKA Tajenkou je výrok nejslavnějšího římského řečníka antického středověku.
MARCUS TULLIUS CICERO žil v letech 106–43 př. n. l. Dochovalo se jeho 58 řečí a 864 listů.
Ovlivnil vývoj evropské prózy a filozofie.

TAJENKA OSMISMĚRKY: DEVĚT DESETIN MOUDROSTI JE BÝT MOUDRÝ VČAS.

BISTRO
CESTOPIS
ČESNÁČEK
ČISTKA
ČMELÁCI
HOUSE

K I Ř K A N E C E P U K H I N K

D K E K Í V E Ě C Ř T O D R E O

P S E N E N T P I E U N O M O R

O Ř Ě Č A U E D E S S S R A O T

Č M E L Á C I C E R O T Á N E S

U I S V I N I S N R Í T O O I I

J O S V A T S Ů P Á E L B P Ý B

P T Á T Y H M E O M M U I D I R

Ý L V K K Č A A Č S V O L B Y S

A K N I L A V N O K T U R N O S

HROT
KNIHKUPEC
KONVALINKA
KŘIK
KYTICE
NOKTURNO

NOS
OBILÍ
PECEN
PECIVÁL
PONA

POSLANEC
PROSO
PŘE
PŘEVAHA

PŮST
RÁM
ROMÁN
ŘEKA

SE-
NÁTOR
UMĚNÍ
VOLBY

Pocta Mozartovi
Pfii pfiíleÏitosti dvou v˘roãí, 750 let

mûsta Pfierova a 250 let narození hu-
debního génia W. A. Mozarta, pfiipra-
vil Pfierovsk˘ komorní orchestr kon-
cert z díla tohoto svûtoznámého au-
tora. Koncert se koná 6. ãervna v 18
hodin v Mervartovû-Bajákovû slav-
nostní síni na zámku v Pfierovû. 

Koncert pěveckého sboru
Cantabile a jeho sólistů

V rámci oslav mûsta Pfierova se ve-
fiejnosti pfiedstaví na celoveãerním
koncertû Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Can-
tabile ZU· Pfierov a ZU· Hranice
a jeho sólisté. Repertoár sboru je ve-
lice pestr˘ a uplatÀují se v nûm ãas-
to instrumentace skladatele Jana

Pavla, kter˘ je zároveÀ dramaturgem
a korepetitorem sboru. Sbor pracují-
cí v t˘mu Jan Pavel, Markéta Lásko-
vá a Michal Sabadá‰ je pomûrnû mla-
d˘, ale i v této krátké dobû se jiÏ pfied-
stavil, a to na fiíjnovém koncertû
s Pavlínou Seniã. Koncert se usku-
teãní dne 14. ãervna v 19.30 hodin
v Mûstském domû v Pfierovû.

Pozvánka na koncerty...

JiÏ po necelém pÛlroce mohou
pfiíznivci tûchto populárních praÏ-
sk˘ch muzikantÛ nav‰tívit jejich,
v Pfierovû první, celoveãerní koncert.
V loÀském roce se kapela pfiedstavila
jako úãinkující festivalu Nebe po-

ãká... Nejvíc si ji ale tenkrát uÏili stu-
denti, pro které odehrála dva kon-
certy v Mûstském domû.

„Kapela je na Moravû pomûrnû ne-
známá, ale v muzikantsk˘ch kruzích
se o ní mluví jako o objevu. Má v˘-
borné recenze sv˘ch CD, jejich na-
hrávky doslova h˘fií hudebními ná-
pady a urãitû potû‰í milovníky folku,
rocku i jazzu. Lehkost a hravost je-
jich hraní provází v‰udypfiítomn˘

humor. K repertoáru Hm... patfií na-
pfiíklad Balada o oãích topiãov˘ch Ji-
fiího Wolkera, Kdo vám tak zcuchal
tmavé vlasy Antonína Sovy, v témûfi
rapové verzi, a dal‰í zhudebnûná poe-
zie“, pfiiblíÏila pofiadatelka koncertu
Marta Jandová.

„Kapela mûla pfii loÀsk˘ch koncer-
tech mezi studenty v˘born˘ ohlas a my
jim teì chceme dát moÏnost pozvat si
své kantorky na hudbu, která se jim lí-
bí. Myslím, Ïe fiada z nich bude pfie-
kvapena, co se dá s ãítankov˘mi klasi-
ky provádût“, uvedla Marta Jandová. Ke
zvlá‰tnostem pfierovského koncertu
patfií i voln˘ vstup pro uãitelky ãeské-
ho jazyka a hudební v˘chovy. Šaf

Pražská skupina Hm... opět v Přerově
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MĚSTSKÝ DŮM
1. 6. v 8 a 10 hodin pro ‰koly, v 19.30
hodin pro vefiejnost • Klá‰terní tajem-
ství aneb David a Dominika. Hudební
crazy komedie divadla Dostavník
14. 6. v 19.30 hodin • koncert dût-
ského pûveckého sboru a sólistÛ (DPS
CANTABILE ZU· Hranice a ZU· Pfie-
rov)

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

úter˘ aÏ pátek 8–17 hod.
sobota a nedûle 9–17 hod.

do 1. 9. • Mûsto Pfierov – ohlédnutí za
minulostí, v˘stava k 750. v˘roãí pov˘-
‰ení Pfierova na mûsto
do 20. 8. • ECCE HOMO – v˘stava
k 100. v˘roãí narození akad. sochafie
Josefa Bajáka
do 11. 6. • Obrazov˘ a kniÏní svût An-
tonína Zhofie
do 13. 8. • Stfiedomoravská v˘stava,
v˘stava k 70. v˘roãí 
8. 6.–17. 9. • Pfierov v promûnách ãasu

Ornitologická stanice
otevírací doba v ãervnu

pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., 
sobota a nedûle 9–17 hod.

jindy po dohodû
do 30. 6. • Petr Macháãek: Ptáci rá-
kosin, baÏin a moãálÛ, fotografická v˘-
stava
1. 6.–30. 9. • Rozumíme zvífiatÛm?
Interaktivní v˘stava nejen pro dûti vû-
novaná etologii – vûdû o chování zvífiat,
od základních instinktÛ po komunika-
ci a duchovní Ïivot. Základním prvkem
v˘stavy je hra, takÏe v‰e, co vidíme, si
mÛÏeme i vlastnoruãnû vyzkou‰et. Ne-
chybí zde ani Ïivá zvífiata.
• stálá expozice – Ptáci âeské repub-
liky

Hrad Helfštýn
otevírací doba v ãervnu 

úter˘ aÏ nedûle 9-18 hod.
do 30.10. • Otevfiení expozice Histo-
rické mincovny 
do 29.10. • Otevfiení expozice Umû-
leckého kováfiství
do 29.10. • âeská kovová plastika 
1.–30. 6. • TILIA – spolãení pro diva-
dlo a ‰erm (nabízí program pro ‰koly,
kontakt 603 706 941 p. Proke‰)
3.–4. 6. • Hradní jarmark – ukázky li-
dové tvorby s prodejem
24.–25. 6. • Historick˘ ‰erm skupiny
BUHURT (v 13, 16 hod.)

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
perliãka, masáÏ Slender

Pondělí zavřeno zavřeno 7.30–21

Úterý zavřeno zavřeno 7.30–21

Středa zavřeno zavřeno 7.30–21

Čtvrtek zavřeno zavřeno 7.30–21

Pátek zavřeno zavřeno 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

REHABILITACE A SAUNA V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • âERVEN 2006

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

7.6. od 14 do 16 hod. • ‰ipkov˘ turnaj 
9.6. • Hvûzdn˘ veãer – vystoupení Ta-
neãní ‰koly v rámci akce Mosty 2006
10.6. ve 13.30 hodin • vystoupení Tû-
lov˘chovy v rámci akce Mosty 2006
13.6. v 18.30 hodin • koncert PDS
v Klubu Teplo
18.6. ORIZARO • orientaãní závod ro-
din na Lagunû a v okolí – cesta pohád-
kov˘m lesem, odpoledne plné her
a soutûÏí s doprovodn˘m programem
DDM Atlas
20.6. v 15.30 hodin • ukonãení ‰kol-
ního roku pro vefiejnost na dopravním
hfii‰ti u DDM s ukázkami ãinnosti záj-
mov˘ch krouÏkÛ – v 15 hodin jízda na
motoreãkách

Příměstské tábory v DDM Atlas
Pfiihlá‰ky a informace o nabízen˘ch tá-
borech získáte v DDM Atlas, ÎiÏkova
12, Pfierov, tel. ãíslo 581 209 353,
581 201 246

Dům dětí a mládeže ATLAS 
tel.: 581 209 353, 581 201 246 Dny zdravotně postižených

VIVAT VITA
MoÏnost vybrat si z uÏiteãn˘ch a po-
tfiebn˘ch novinek – pomÛcek a potfieb
pro handicapované, ale také spoustu
soutûÏí, her, sportování a pfiehlídky ak-
tivit pro voln˘ ãas handicapovan˘ch –
to v‰echno nabídnou olomoucké Dny
zdravotnû postiÏen˘ch – VIVAT VITA.
V rámci 16. roãníku veletrhu novinek
z oblasti pomÛcek, potfieb a sluÏeb pro
handicapované, kter˘ se bude konat ve
dnech 22. aÏ 24. ãervna, se na V˘sta-
vi‰ti Flora Olomouc pfiedstaví desítky
vystavovatelÛ – v˘robcÛ a prodejcÛ z ce-
lé âeské republiky. Jejich nabídku do-
plní prezentace aktivit humanitárních
organizací a obãansk˘ch sdruÏení.
V˘stava bude otevfiena dennû od 10 do
18 hodin, poslední den do 15 hodin. Ne-
bude chybût bezplatné odborné pora-
denství, moÏnost kontrolních testování,
mûfiení a vy‰etfiení zdravotního stavu.

Flora Olomouc

VÝJIMKY – plavecký areál
10. 6. dětský, 50 m 10–12, 14.30–18

venkovní bazén 10–12
17. 6. dětský, 50 m 10–12, 13.30–18

venkovní bazén 10–18
24. 6. dětský, 50 m 10–12, 13.30–18

venkovní bazén 10–18
30. 6. dětský bazén 10–20

bazén 50 m 10–22
venkovní bazén 10–18

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ koupání koupání venkovní
bazén 50 m bazén pronájem imobilních obãanÛ – dÛchodci bazén

Pondělí zavřeno 6.15–7.45 11.30–13.30 14–18
Úterý 18–20 6.15–7.45, 18–21 16–17 14–18
Středa 15–20 6.15–7.45, 15–21 15–16, 18–19 11.30–13.30 14–18
Čtvrtek 18–20 6.15–7.45, 18–21 14–18
Pátek 15–20 6.15–7.45, 15–22 21–22 15–17 14–18
Sobota 10–20 10–20 10–18
Neděle 10–18 10–18 10–12 10–18

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hodin

5. 6. • Akupresura II. ãást – Olga Îup-
ková
12.6. • Vláda Marie Terezie a Josefa II.
– 2. ãást – Mgr. ·árka Krákorová-Pa-
jÛrková
19. 6. • V˘let do baziliky Panny Marie
na Sv. Kopeãku (odjezd v 9 hod. od So-
nusu). Je nutné se pfiedem pfiihlásit.
26. 6. • Zahrádka: âím nás leto‰ní ja-
ro pfiekvapilo a co nás ãeká v létû – Ja-
roslav âernoch

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hodin

1. 6. • DoplÀky z provázkÛ – náramek
8. 6. • Drátkování – ‰perk
15. 6. • Dekorace do kvûtináãÛ – tech-
nika window-color
22. 6. • O‰atka z vlny
29. 6. • Blahopfiání z hedvábí

Zdravotní cvičení s lektorem
vÏdy v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 

od 9 do 10 hod.

Internet s lektorem i bez lektora
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 

od 9 do 10 hod. pro pokroãilé
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 
od 11 do 13 hod. s lektorem

Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã/h

Symbolické vstupné 10,- Kã

Klub Spolu, Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Přerov

Akce pro seniory PSP
21. 6. od 15 do 19 hodin • Setkání se-
niorÛ na terase restaurace Strojafi. K po-
slechu i tanci hraje skupina Kasablanka.
29. 6. • Vlakov˘ zájezd do Teplic n. B.
– náv‰tûva Zbra‰ovsk˘ch aragonito-
v˘ch jeskyní. Odjezd z vlakového nád-
raÏí âD v 9.15 hodin, návrat v 17.31
hod. Organizátor Rostislav Klein.

Pozvánka
Dětský den

odpoledne v pohybu
31. kvûtna od 14 do 18 hodin, 
cirkusová louka u Michalova

program:
• balonové létání
• taneãní vystoupení
• netradiãní sporty a soutûÏe
• koncert Pavla Nováka
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

19.–30. 6. • Naivní svût malífie Petra Malíka. BlíÏící se léto s krásn˘m poãa-
sím a ãasem pro dovolenou, pfiiná‰í do galerie v˘stavu obrazÛ Petra Malíka, po-
hodového malífie, s jehoÏ dílem se v galerii Atrax mÛÏete setkávat pravidelnû.
Petr Malík je rodák z Pfierova, souãasnû Ïije a pracuje v Zábfiehu na Moravû. Ma-
lování je jeho nejvût‰í koníãek uÏ od mládí. Z jeho obrazÛ na nás d˘chá nesku-

teãn˘ svût pln˘ kouzel,
exotick˘ch krajin, báj-
n˘ch pfiedstav a snÛ.

Tentokrát nás pozve
do malebn˘ch zákoutí
mûst, ze kter˘ch d˘chá
poklidná atmosféra
zvoucí k procházkám.
Uvidíte kolekci patnác-
ti obrazÛ, které vás na-
ladí a inspirují pro ãas
prázdnin.  

V˘stava se uskuteã-
ní ve dnech 19. aÏ
30. ãervna.

V ãervnu budou v galerii vystavovat obrazy v˘tvarníci Ladislav Îlotífi a Jan
Miãkal. Oba v˘tvarníci s minigalerií jiÏ del‰í dobu spolupracují. 

Ladislav Îlotífi, ãlen v˘tvarné skupiny Olomouãtí, má vroucn˘ vztah k Hané
a hlavnû k Vala‰sku. Námûty ke sv˘m obrazÛm ãerpá v pfiírodû, venkovském pro-
stfiedí. Jeho krajiny jsou hodnû prosvûtlené sluncem. 

Jan Miãkal, kter˘ Ïije a tvofií v Pfierovû, maluje od útlého dûtství. Nejvíce vy-
uÏívá technik olej, pastel a akvarel. Maluje portréty, krajiny, záti‰í, ve kter˘ch se
snaÏí klasickou formou zachytit krásn˘ emotivní okamÏik du‰e, vyvolan˘ at-
mosférou malovaného tématu. V˘stava potrvá do 30. ãervna.

Minigalerie Îerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 202 728

Kino Hvězda

Domeãek umûleck˘ch fiemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170

1.–15. 6. • autorská v˘-
stava Miroslava Dyla Z tou-
lek po Beskydech a Od-
rách. Autor se narodil v Os-
travû a maluje uÏ od sv˘ch
dûtsk˘ch let. Ve své tvorbû
se zamûfiuje pfieváÏnû na
krajinu Beskyd a Odersk˘ch
vrchÛ. Oblíbil si kouzlo sta-
r˘ch chalup, které maluje
ve v‰ech roãních obdobích,
v záfiiv˘ch barvách pfiírody.
Nejsou mu vzdálena ani
záti‰í a kytice, které maluje nejmilej‰í technikou, akvarelem. Ze v‰ech jeho pra-
cí k nám promlouvá láska k pfiírodû a sounáleÏitost s ní. Ve svém pfiednesu ba-
revn˘ch kombinací uspokojuje i estetické cítûní divákovo a kladnû na nûj pÛso-
bí. V˘stava bude zahájena slavnostní vernisáÏí za úãasti autora ve ãtvrtek
1. ãervna v 17.30 hodin. Hudební doprovod zajistí country skupina Victoria.

1.–4. 6. v 17.30 a ve 20 hod. • CASA-
NOVA (USA, romantická komedie, ti-
tulky, premiéra). Milostn˘ Ïivot nej-
slavnûj‰ího svÛdníka v‰ech dob. On byl
legendárním dobrodruhem, jehoÏ mi-
lostné úspûchy se staly inspirací pro
tucty dal‰ích generací svÛdcÛ. Ona by-
la nejnadanûj‰í spisovatelkou své doby,
která ãekala na vzácného muÏe...
5.–7. 6. v 17.30 hod. a 5.–6. 6. ve 20
hod. • ZÁKLADNÍ INSTINKT 2 (USA,
thriller/krimi, titulky, premiéra). Po-
kraãování dlouho oãekávaného kultov-
ního thrilleru. Prvotfiídní erotick˘ th-
riller Základní instinkt 2 pátrá, co se
stane, kdyÏ se temnûj‰í ãást lidské du-
‰e dostane na povrch. VáÏen˘ lond˘n-
sk˘ psychiatr Dr. Glass má hodnotit
krásnou a okouzlující Ïenu, která je
spojena se záhadnou smrtí...
8.–11. 6. v 17.30 hod. a 8.–11. 6. ve
20 hod. • SCARY MOVIE 4 (USA ko-
medie titulky premiéra). Co mÛÏe b˘t
je‰tû neuctivûj‰í, vtipnûj‰í a dûsivûj‰í
neÏ Scary Movie 3? Samozfiejmû Scary
Movie 4. NeohroÏená hrdinka se znovu
vrhá do víru událostí a snaÏí se rozlu‰-
tit hrÛzné zprávy ze záhrobí a zachrá-
nit tak svût pfied totální zkázou. 
12.–14. 6. v 17.30 hod. a 12.–13. 6.
ve 20 hod. • RAFËÁCI (âR, rodinná
komedie, ãeská verze). „Hledám ro-
‰tûnku. Zn: na pokusy.“ KaÏd˘ z nás si
vzpomíná na noãní mÛru dospívajícího
teenagera, kterou je dovolená s rodiãi.
A kdyÏ se tato noãní mÛra stane sku-
teãností jen díky ne‰Èastné souhfie ná-
hod, je to opravdu k vzteku. 
15.–21. 6. v 17.30 hod. a 15.–20. 6. ve
20 hod. • V·ECHNO NEJLEP·Í (âR,
komedie, ãeská verze, premiéra). KaÏd˘
dostane, co si zaslouÏí. V‰echno nejlep-
‰í ! je moderní v‰eobecnû srozumitelná
komedie s dynamick˘m vyprávûním ze
souãasnosti o tom, co se v‰echno mÛÏe
stát, kdyÏ si chcete pofiádnû uÏít naro-
zeniny. Ztfie‰tûn˘ taxikáfi má narozeni-
ny a jeden nepfiíjemn˘ pasaÏér...
22.–25. 6. 17.30 hod. a 22.–27. 6. ve
20 hod. • X-MEN: POSLEDNÍ
VZDOR (USA, akãní, sci-fi, titulky, pre-
miéra). Pfii‰el ãas, kdy se odli‰ní musí
spojit. X-Meni. Narodili se s jedineãnou
genetickou mutací, která jim umoÏÀu-
je vládnout nadpfiirozen˘mi schop-
nostmi. SlouÏí lidstvu. Chrání svût. Ten
jim v‰ak nedÛvûfiuje a bojí se jich. Po
nesmyslném pokusu o atentát na pre-
zidenta Spojen˘ch státÛ, je v podezfiení
neznám˘ mutant. 
26.–28. 6. v 17.30 hod. • LEMRA
LÍNÁ (USA, komedie, premiéra, titulky).
Také se zdráháte opustit rodné hnízdo
a visíte rodiãÛm na krku? Tripp je mi-
mofiádnû úspû‰n˘ mlad˘ muÏ s jednou
velkou vadou. Z pohodlnosti se ve sv˘ch
35 letech odmítá odstûhovat...

29.–30. 6. v 17.30 a ve 20 hod.,
1.–5. 7. v 18.30 hod., 1.–2. 7. ve 21
hod. • ZA PLOTEM (USA, animovaná
rodinná komedie, ãesk˘ dabing, premi-
éra). Ochutnejte dobrodruÏství. Co
film, to perla. Shrek, Pfiíbûh Ïraloka,
Madagaskar... to v‰e z jednoho filmové-
ho studia. „Za plotem“ je neménû po-
vedená komedie. Îelví sameãek Verne
a jeho kamarádi z lesa po procitnutí ze
zimního spánku zjistili...

Klub nároãného diváka

7. 6. ve 20 hod. • K¤IÎNÍK POTùM-
KIN (SSSR, historick˘/revoluãní, titul-
ky). Film byl natoãen v Odûse za úãas-
ti nûkolika hercÛ, místního obyvatel-
stva a námofinictva. Sergej Ejzen‰tejn
v nûm zobrazuje klíãové události revo-
luãního roku 1905 a svÛj zájem sou-
stfiedí zejména na vzpouru kfiiÏníku...

14. 6. ve 20 hod. • MATCH POINT –
HRA OSUDU (USA/VB, psychologick˘,
titulky, premiéra). Je dÛleÏitûj‰í b˘t do-
br˘ – anebo ‰Èastn˘? Chloe: „Já vûfiím
v tvrdou práci.“ Nola: „Udûlej tu sprá-
vnou vûc.“ Woody Allen pfiekvapil v‰ech-
ny pfiíznivce i odpÛrce a svÛj nov˘ film
natoãil mimo svÛj obvykl˘ Ïánr i loka-
ce. Je to pfiíbûh sociálního vzestupu am-
biciózního tenisového trenéra...
21. 6. ve 20 hod. SNÍDANù NA PLU-
TU (Irsko/VB, komedie/drama, titulky,
premiéra). Nov˘ film Oscarového reÏi-
séra Neila Jordana. Film obnaÏuje svût
transsexuální promûny mladého muÏe
v reáliích lond˘nsk˘ch undergroundo-
v˘ch kabaretÛ v období, ve kterém „se-
xuální revoluce“ hipies uÏ ovládla...
28. 6. ve 20 hod. • SHOW ZAâÍNÁ
(Velká Británie, komedie/drama, titul-
ky, premiéra). Znudûná smetánka. Pro-
vokující nahota. Pikantní zábava. Lau-
ra Henderson, bohatá Ïena s mnoha ko-
nexemi právû pohfibila svého manÏela.
A nyní se nudí. K údivu sv˘ch pfiátel si
koupí divadlo. ProtoÏe o provozu diva-
dla neví nic, najme si manaÏera...

4. 6. v 15 hod. • PERNÍKOVÁ CHA-
LOUPKA (âR, dûtské pásmo). Pásmo
animovan˘ch pohádek pro nejmen‰í.
11. 6. v 15 hod. • JAK SE KROTÍ
KROKOD¯LI (âR, rodinná komedie,
ãeská verze). Rodinná komedie o tom,
Ïe nikdo nechce zÛstat sám.
18. 6. v 15 hod. • BAMBI 2 (USA, ro-
dinn˘ animovan˘, ãesk˘ dabing, premi-
éra). Nová dobrodruÏství odváÏného ko-
lou‰ka a jeho kamarádÛ.
25. 6. v 15 hod. • DOBA LEDOVÁ 2 –
OBLEVA (USA, animovaná komedie,
ãesk˘ dabing). A chládek je fuã…

K L U B  N Á R O â N É H O
D I VÁ K A■ ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Petr Malík – Benátky

Miroslav Dyl

V ãervnu bude v Domeãku
pokraãovat v˘stava sukulen-
tÛ a keramiky Andreje Dru-
Ïince, Oldfii‰ky Edlerové
a Jarmily Kreãmanové. Ko-
lekce odûvÛ Jany Kubínové
bude doplnûna v druhé po-
lovinû mûsíce letními mode-
ly a kolekcí originálních ta-
‰ek Zuzany Krajãoviãové.


